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زامن رارسا  اه و  تمکح 

باتک تاصخشم 

.1346  - 1290 دمحا ، مامتها ، : هسانشرس

؛ یناهفـصا ییاضر  یلعدـمحم  یماما ، نسح  همدـقم  اب  مامتها ؛  دـمحا  شراگن  / زاـمن رارـسا  اـه و  تمکح  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
يدهملا میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  يارب ] ]

.1384 نآرق ، مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  222: يرهاظ تاصخشم 

2 ماکحا ؛ ؛ هفسلف  : تسورف

1-3-96337-964  : لایر  10000: کباش

یفیصوت یسیون  تسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

زامن رارسا  اهتمکح و  ( 2  ) ماکحا هفسلف  رگید : ناونع  : تشاددای

سیونریز تروص  هب  نینچمه  222 ؛  [ - 221  ] .ص همانباتک : : تشاددای

زامن رارسا  اهتمکح و  ( 2  ) ماکحا هفسلف  : رگید ناونع 

(. جع  ) يدهملا میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  : هدوزفا هسانش 

.نآرق مولع  وریسفت  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  : هدوزفا هسانش 

1570676: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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هراشا

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  یماما و  هللا  تیآ  ۀمدقم  اب  مامتها  دمحا  هدنسیون :

هتاکرب تماد  یماما -  هللا  تیآ  ترضح  همدقم 

میحَّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 

.نیّدلا موی  مایق  یلإ  نآلا  نم  مهئادعأ  یلع  نعللاو  نیعمجأ ، هلآ  دّمحم و  یلع  مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا 

مامتها دمحا  خیش  جاح  هَّللا  تیآ  ماقم ، یلاع  هیقف  ردقلا ، لیلج  ملاع  راوگرزب ، دنمشناد  موحرم  جرارپ  رثا  هک  ماکحا  هفـسلف  باتک 
ار رکف  دشخب و  یم  افـص  ار  حور  هک  تسا  يدـنمدوس  جرارپ و  سیفن و  رایـسب  ياهباتک  زا  دـشاب ، یم  هیلع -  یلاعت  هَّللا  ناوضر  - 

.دهد یم  تّوق  ار  بلق  تیوقت و 

ماکحا هبو  دـنرگن  یم  زامن  صخألاب  اهتدابع  عون  هب  يرتالاو  دـید  اب  دـنوش ، انـشآ  باتک  نیا  بلاطم  اب  رگا  ام  روشک  زیزع  ناناوج 
.دننک یم  ادیپ  یگتسبلد  رتشیب  مالسا  هیلاع 

نآ ناگدنامزاب  .دوب  هدش  هتـشون  مّظنمان  هدنکارپ و  روطب  نآ  مّود  دلج  دیـسر و  عبط  هب  ّفلؤم  تایح  نامز  رد  باتک  نیا  لّوا  دلج 
، ددرگ عبط  هدامآ  ات  منک  یـسیونزاب  ّبترم و  ار  نآ  هک  دومرف  تیانع  قیفوت  دنوادخ  دندناسر ، بناجنیا  رظن  هب  ار  مّود  دلج  موحرم 

و عماج ، رابرپ و  لّوا  دلج  دننامه  زین  دلج  نیا  و 

ص:9
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مه ار  موحرم  نآ  راثآ  رگید  زا  يرادرب  هرهب  قیفوت  ناـگمه  هب  دـیامن و  تمحر  شیادـخ  تسا ، ّفلؤم  ندوب  نونف  يذ  زا  فشاـک 
.دیامرف تمحرم 

مکیلع مالّسلاو  دنیامرف ، مادقا  ناشیا  یلالدتسا  هقف  صخألاب  درمگرزب  نآ  ياه  هتشون  هّیقب  رـشن  رد  ناگدنامزاب  هک  دور  یم  راظتنا 
.هتاکرب هَّللا و  تمحر  و 

دروآ مین  هسردم  ناهفصا - 

یماما هیقف  نسح  دّیس 

75/10/20

ص:10
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: دمآرد

شیوخ ملق  اب  هتـسشنب و  هشوگ  رد  یناهج  نوچمه  هک  تساه  هصرع  نیا  نادرم  هناصلاخ  ياه  شالت  نوهرم  نید  ملع و  تفرـشیپ 
یم نشور  ملع  لقع و  تنس ، نآرق ، رون  اب  ار  تیرشب  هار  و  دننک ، یم  نایب  ار  نید  ملع و  ياهزار  دنـشک و  یم  ریوصت  هب  ار  یتسه 

.دنزاس

قرـش میلقا  نارگادـیب  زا  نید و  ملع و  ثحابم  ناماگـشیپ  زا  ار  وا  ناوت  یم  هک  تسا  هیلع -  هللا  همحر  ماـمتها -  هللا  تیآ  ترـضح 
ناشیا .تخاس  دنم  هقالع  ملع  نید و  هب  ار  نابز  یسراف  ناناوج  تادابع ، ماکحا و  یملع ، هفسلف  اه و  تمکح  رارـسا ، نایب  اب  دیمان ،
ریسفت هب  دیدج  شناد  زا  هدافتـسا  اب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  لادتعا  هار  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  تایاور  تایآ و  یملع  رارـسا  نایب  رد 

.دیآ رامشب  لدتعم  یملع  ریسفت  نالوارقشیپ  زا  دناوت  یم  هک  يروطب  تسا ، هتشامگ  تمه  تایاور  تایآ و  یملع 

هتخادرپ اهنآ  هب  طوبرم  یهقف  ماکحا  تساجن و  تراهط و  ثحبم  یملع  رارـسا  هب  رتشیب  ماکحا ، هفـسلف  باتک  لوا  دـلج  رد  ناـشیا 
تسا هدرک  نایب  ار  يا  هنافراع  هناملاع و  باذج ، ابیز ، تاکن  ًافاصنا  هک  تسا  هتخادرپ  زامن  رارسا  هفسلف و  هب  مود  دلج  رد  اما  تسا 

هدنامن لفاغ  زامن  یعامتجا  یملع و  رارسا  زا  لاح  نامهرد  یلو  دنک ، یم  زامن  تیونعم  بوذجم  ار  يا  هدنناوخ  ره  هک 
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یـسانش ناهیک  یـسانش و  تعیبط  هار  زا  یـسانشادخ  ثحابم  هعومجم ، نیا  زا  موس  دلج  .تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  اهنآ  یبوخب  و 
( هللا ءاشنا   ) .دش دهاوخ  رشتنم  هدامآ و  يدوزب  ناشیا  یهقف  راثآ  دلج  نیدنچ  اب  هارمه  هک  تسا 

زا ار  دوخ  يراوتسا  ییابیز و  ینیریش و  مه  زونه  اما  تسا  هدش  هتـشون  ههد 1340  رد  ناشیا  ماکحا  هفـسلف  ياه  باتک  هک  دنچ  ره 
ناوج لسن  هدافتـسا  دروم  یبوخب  نآ ، یملع  ثحابم  ندرک  دمآ  زور  بلاطم و  ییاوتحم  شیاریو  اب  دناوت  یم  تسا و  هدادـن  تسد 

.دریگ رارق 

ياقآ بانج  ناشیا  هتخیهرف  داماد  هتاکرب و  تماد  یماما -  هللا  تیآ  ترضح  هژیوب  ناشیا  مرتحم  هداوناخ  زا  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد 
.مینک رکشت  دندوب  رثا  نیا  رشن  روای  ریگ و  یپ  هک  مامتها  مناخ  راکرس  ناشیا  راکادف  رتخد  يرفصاباب و  نیسح  ازریم 

نیا يزاس  هدامآ  يزاسون و  رد  هک  ینامیلس  هللارصن  يوبن و  نیسح  یمظاکالم ، نسحم  نایاقآ  رگشهوژپ  لضاف و  ناتـسود  زا  زین  و 
.مینک یم  يرازگساپس  دندرک  يراکمه  رثا 

نیملاعلا بر  دمحلاو هللا 

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم 

1384/6/3 مق - 
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فلوم همان  یگدنز 

نانهر رهش  رد  یسمش  يرجه  لاس 1290  رد  هیلع -  یلاعت  هَّللا  ناوضر  دمحا - ) الم   ) مامتها دمحا  خیش  هَّللا  تیآ  ترضح  موحرم 
يو راشرس ، قوذ  غوبن و  دوشگ  ناهج  هب  هدید  نیدتم  يا  هداوناخ  ناماد  رد  ناهفصا  یبرغ  لامش  يرتمولیک  جنپ  رد  عقاو  نانر -  - 

دوجو .دـینادرگ  باریـس  تفرعم  ملع و  لالز  ياه  همـشچ  زا  ار  شناـج  یگنـشت  دـناشک و  هناـخبتکم  هب  یگدـنز  ناوا  ناـمه  زا  ار 
رت قاتـشم  زور  ره  دوزفا و  وا  هدارا  مزع و  رب  هکلب  دومنن  فرـصنم  هار  ندومیپ  زا  ار  وا  اهنت  هن  ملع ، بسک  هار  رد  ددعتم  تالکـشم 
ارف ینانر  اضردـمحم  خیـش  موحرم  دزن  ار  حطـس  تامدـقم و  سورد  مامتها  موحرم  دز ، وناز  داتـسا  سرد  یـسرک  ياپ  لبق  زور  زا 

یسابلک اضردمحم  خیش  هَّللا  تیآ  موحرم  يدابآ و  فجن  دمحم  دیس  اقآ  موحرم  نوچمه  يدیتاسا  رـضحم  زا  نآ  زا  سپ  هتفرگ و 
زا سپ  مازعا و  يزابرـس  تمدـخ  هب  لاس 1314  رد  ناشیا  درب ، یناوارف  هدافتـسا  يداـبآ  فجن  یلع  دیـس  جاـح  هَّللا  تیآ  موحرم  و 

هدمآرد و تیناحور  سدقم  سابل  هب  یسابلک  هَّللا  تیآ  موحرم  تساوخرد  هب  تفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  تالیـصحت  ًاددجم  نآ  ماجنا 
.دومن فرص  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  تکرب  رپ  دوجو  دیدرگ و  نانر -  نانهر -  رد  تعامج  زامن  هماقا  یمالسا و  رئاعش  جیورت  هب 
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ار شیوـخ  ملپید  دـیدرگ و  لوغـشم  یناتـسریبد  کیـسالک و  سورد  هعلاـطم  هب  يوزوـح  موـلع  نتفرگ  ارف  نمـض  ماـمتها  موـحرم 
زا ار  ناناوج  دومن و  ادـیپ  یـصاخ  رحبت  تایـضایر  یمیـش ، کیزیف ، نوچمه  دـیدج  مولع  رد  يو  هک  دـیئاپن  يرید  دومن ، تفاـیرد 

.تخاس باریس  شناج  ياه  همشچ 

هفسلف باتک  فیلأت  هب  مادقا  زور ، شناد  زا  هدافتسا  اب  تشاد و  مالسا  ینارون  ماکحا  رد  هک  یتقد  قیمع و  یهاگآ  اب  مامتها  موحرم 
دروم نیا  رد  میظع  سب  يراک  ینامز ، صاخ  ياه  تیدودـحم  عوضوم و  یگدرتسگ  هب  تیاـنع  اـب  هک  دومن  دـلجم  ود  رد  ماـکحا 

.تسا هدوب 

نینچمه یفجن و  هَّللا  تیآ  لوصا  رب  يا  هیـشاح  هب  ناوت  یم  تسا  هدـشن  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  هک  مامتها  موحرم  تاـفیلأت  رگید  زا 
رتدوز هچ  ره  ناشیا ، راثآ  هب  نادنمقالع  شـشوک  شالت و  اب  دور  یم  دـیما  هک  دومن  هراشا  دـلجم  رد 26  یلالدتـسا  هقف  هرود  کی 

.میشاب ردقنارگ  رثا  ود  نیا  پاچ  دهاش 

هقف فیلأت  لوغـشم  لوصا ، زا  تغارف  زا  دعب  هدومن  راهظا  دوخ  هچنانچ  مامتها  موحرم  هک  دـشاب  یم  نیا  تسا  رکذ  نایاش  هک  هچنآ 
.دشاب یمن  سرتسد  رد  صوصخ  نیا  رد  ناشیا  ياه  هتشونتسد  هنافسأتم  هک  تسا  هدش  یلالدتسا 

، شـالت راونا  نآ ، وترپ  رد  ینبم  نیمه  رب  درک و  هراـشا  ناـشیا  یحور  تفاـطل  هب  ناوـت  یم  ماـمتها  موـحرم  هدـمع  تایـصوصخ  زا 
رد قلخ  هب  تمدخ  لیصحت و 
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.تساعدم نیا  رب  هاوگ  يو  ياه  هتشونتسد  نایم  رد  بان  ینافرع و  ياه  لزغ  دوجو  تسا و  هدوب  يراج  يراس و  وا  یگدنز 

لاصو هب  دمآرب  رجه  بش  هک  لد  يا  هدژم 

نآ هزانج  تفگ و  تاـیح  دوردـب  یگلاـس  نـس 56  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1346  نابرق  دـیع  ماـش  رد  ماـمتها  موحرم  ماجنارـس  و 
.دش هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نآ  رد  دیدرگ و  تعیاشم  ناهفصا  دالوف  تخت  ناتسربق  ات  نانهر  رهش  زا  رادازع  مدرم  تسد  رب  موحرم 

.داب یهلا  تمحر  نیرق  داش و  شحور 
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راتفگشیپ

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 

رد هنامیکح  يرارسا  دومرف و  نّیزم  شنیرفآ  تنیز  هب  ار  تاقولخم  دوخ  ّتیشم  هب  هک  تسازس  ار  يراگدیرفآ  ّدحیب  ساپس  دمح و 
يو برق  هلیسوو  دینادرگ  زاتمم  انمّرک  هلمج : هبو  دیزگرب  تفالخ  هب  ار  رشب  اهنت  تادوجوم  نایم  زاو  داهن ، تعیدو  کی  ره  تقلخ 

.دومن مهارف  زامن  هضیرف  صخألاب  تادابع ، هلیسوب  دوبعم  ترضح  هب  ار 

نانیشناج كاپ و  ترتع  رب  زین  و  هیلع -  همالسو  هَّللا  تاولـص  هَّللادبع -  نب  دّمحم  ءایبنأ ، متاخ  تانئاک ، رورـس  رب  دودحمان  دورد  و 
.راگدرورپ حلاص  ناگدنب  عیمج  راوگرزب و  نآ  هناگ  هدزاود 

دیاب میرادن و  ماکحا  نآ  هفـسلف ي  مهف  هب  جایتحا  ام  تسا ، فرـص  دـّبعت  مالـسا  نید  ماکحا  نوچ  دـنیوگ : نارظن  هتوک  زا  یـضعب 
.مییامن يوریپ  تعاطا و  هتسب  شوگ  مشچ و 

هک ماکحا  زا  یمکح  ره  دنیوگ : یم  دنا و  هدـش  عقاو  هتـسد  نآ  لباقم  هطقن ي  رد  دراد ، هبلغ  اهنآ  رد  دّدـجت  قوذ  هک  رگید  هورگ 
زا دشاب ، مولعم  نآ  هفسلف ي 
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ام يارب  ندـش  نآ  میلـست  دـشابن ، كرد  لـباق  اـم  يارب  مینادـن و  ار  نآ  تمکح  و  هفـسلف ، هک  یمکح  یلو  میراد  لوبق  لد  ناـج و 
.تسا لکشم 

.دیدرگ نایب  هتسد  ود  ره  خساپ  باتک ، نیا  لّوا  دلج  رد 

، هدرک نایب  ار  ماکحا  هفسلف ي  ًاحیولت  ای  حیرص  روط  هب  هک  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  ماکحا ، هفـسلف ي  زا  یهاگآ  يارب  کنیا  اما 
: مینارذگ یم  رظن  زا 

ماکحا هفسلف  تایاور  تایآ و  هب  يا  هراشا 

: تایآ

: تراهط وضو و  هفسلف ي  رد  . 1

(1) «. نورکشت مکلّعل  مکیلع  هتمعن  ّمتیلو  مکرهطیل  دیری  نکلو  جرح  نم  مکیلع  لعجیل  هَّللا  دیری  ام  : » هفیرش ي هیآ ي 

امش ندرک  هزیکاپ  كاپ و  تراهط ، عیرـشت  زا  ضرغ  هکلب  تسین ، امـش  رب  لیمحت  يریگتخـس و  يارب  تراهط  وضو و  عیرـشت  ینعی 
نآ حیضوت  هک  .دیوش  رازگساپس  لباقم  رد  ات  ددرگ ؛ امش  بیصن  تفاظن  تشادهب و  رثا  رد  یتمالـسو  تّحـص  تمعن  هکنیا  تسا و 

.تشذگ لّوا  دلج  رد 

: زامن هفسلف ي  رد  . 2

.دیشاب نم  دای  هب  هکنیا  ات  دیراد  اپ  هب  ار  زامن   (2)« يرکذل ةالصلا  مقأ  و   » هیآ ي

ص:18

6 هدئام / ( . 1 - ) 1
.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  . 14 هط /  ( . 2 - ) 2
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: تاحیبست رکذ و  هفسلف ي  رد  . 3

لد و  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »(1) بولقلا ؛» ّنئمطت  هَّللا  رکذب  الأ  هَّللا  رکذب  مهبولق  ّنئمطت  اونمآ و  نیذـلا   » هیآ ي
« .دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  تسا ؛ مارآ ) و   ) نئمطم ادخ  دای  هب  ناشیاه 

تراگدرورپ دمح  حیبست و  نآ ، بورغ  زا  لبق  و  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  (2)«و  ...یضرت ؛» کلعل  ّکبر  دمحب  حّبسف  : » هیآ ي زین  و 
( یهلا فاـطلا  زا   ) هک دـشاب  يوـگ ! حـیبست  ار ) تراـگدرورپ   ) زور فارطا  بش و  تاـعاس  زا  یخرب )  ) نـینچمه و  روآ ؛ اـج  هـب  ار 

.تسا هدومرف  نایب  یبلق  تیاضرو  یحور  طاشن  بلق و  نانیمطا  ار  نآ  هفسلف ي  هک  .يوش » دونشخ 

: هزور دروم  رد  . 4

نامیا هک  یناـسک  يا  »(3) نوقتت » مکلعل  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اـهّیأ  اـی  : » دـیامرف یم 
« .دیوش راگزیهرپ  ات  دش ؛ هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  هدش ، هتشون  امش  رب  هزور  دیا ! هدروآ 

.دنک یم  یفرعم  يراگزیهرپ  يوقت و  ار  هزور  هفسلف ي  دیآ ، یم  شدوخ  لحم  رد  هچنانچ  هیآ ، نیا  رد 

ص:19

28 دعر /  ( . 1 - ) 1
130 هط /  ( . 2 - ) 2

.183 هرقب /  ( . 3 - ) 3
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: نآ کسانم  جح و  هفسلف ي  دروم  رد  . 5

« .دنشاب شخبتایح ) همانرب ي  نیا  رد   ) شیوخ نوگانوگ  عفانم  دهاش  ات  »(1) مهل ؛» عفانم  اودهشیل  : » دیامرف یم 

مکح هفسلف ي  تسادخ »! ياه ) هناشن  و   ) رئاعش زا  هورم  افص و  »(2) هَّللا ؛» رئاعش  نم  ةورملا  افصلا و  نإ  : » هفیرش ي هیآ ي  رد  زین  و 
.دیآ یم  جح  هفسلف ي  ثحب  رد  نآ  حیضوت  هک  .دنک  یم  حرطم  ار  یعس 

هدش رکذ  لدع ، تیاعر  قیقد و  یـسرباسح  نازیم ، عضو  هفـسلف ي   (3) «، نازیملا عضو  اهعفر و  ءامـسلا  و  : » هفیرـش ي هیآ ي  رد  . 6
.تسا

.میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یخرب  هب  دوخ ، ياج  رد  هک  تسا  حرطم  ماکحا  هفسلف ي  رد  يرگید  تایآ 

(4): تایاور

راصنا نیرجاهم و  روضح  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دجسم  رد  كدف و  دروم  رد  هک  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هبطخ ي  . 1
(5) .دنیامرف یم  نایب  ار  تادابع  ماکحا و  یخرب  هفسلف ي  زارف  دنچ  رد  هک  ینالوط ، تسا  يا  هبطخ  نآ  .دش و  داریا 

ص:20

28 جح /  ( . 1 - ) 1
158 هرقب /  ( . 2 - ) 2

7 نمحرلا /  ( . 3 - ) 3
عیارـشلا و للع  لثم : ییاه  باتک  هب  دـییامرف  هعجارم  ماکحا  هفـسلف ي  دروم  رد  تیب  لها  تایاور  زا  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ( . 4 - ) 4

عیارشلا للع  ثحبم  موس  دلج  راونالا ، راحب  زین  و  قودص ، خیش  زا  هس  ره  رابخالا ، یناعم  اضرلا و  رابخا  نویع 
دلج خیراوتلا ، خسان  ص 131-146 و  ج 1 ، جاجتحإلا ، ص 109-129 و  ۀمامإلا ، لئالد  ص 311 و  ج 29 ، راونالاراحب ، ( . 5 - ) 5

(. مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  دلج  و  افلخ ،
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هب ور  نیا  زا  تسا ، كرتشم  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  تارابع  یخرب  اب  نآ  نیماضم  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  بقانم  تیاور  . 2
: میئامن یم  افتکا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  لقن 

ًءالتبا مایّصلا  و  قزرلل ، ًابیبست  ةوکزلاو  ربکلا ، نع  اهیزنت  ةالصلا  و  كرشلا ، نم  ًاریهطت  نامیالا  یلاعت  هَّللا  ضرف  مالـسلا :) هیلع   ) لاق »
ًاعدر رکنملا  نع  یهنلا  و  ماوـعلل ، ۀحلـصم  فورعملاـب  رمـالا  و  مالـسإلل ، ًازع  داـهجلاو  نیدـلل ، ۀـیوقت  ّجـحلا  و  قـحملا ، صـالخال 

ًانیـصحت رمخلا  برـش  كرت  و  مراحملل ، ًاماظعا  دودـحلا  ۀـماقا  و  ءامدـلل ، انقح  صاصقلا  و  ددـعلل ، ًةامنم  ماحرالا  ۀلـصو  ءاهفـسلل ،
یلع ًاراهظتـسا  تاداهـشلا  و  لـسنلل ، ًاریثـکت  طاوـّللا  كرتو  بسنلل ، ًاـقیقحت  اـنزلا  كرت  و  ۀـفعلل ، ًاـباجیا  ۀقرـسلا  ۀـبناجم  و  لـقعلل ،

(1) «. ۀمامإلل ًامیظعت  ۀعاطلا  و  ۀمالل ، ًاماظن  تانامألا  و  فواخملا ، نم  ًانامأ  مالسالا  و  قدصلل ، ًاقیوشت  بذکلا  كرت  و  تادهاجملا ،

ات دومن  بجاو  ار  زامن  و  دیامن ؛ هزیکاپ  كرش  ثول  زا  ار  ام  ات  درک ، بجاو  ار  نامیا  دنوادخ  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
.دبای شیازفا  دارفا  قزر  ات  دومن  بجاو  ار  تاکز  و  دروآ ؛ دورف  ربک  توخن و  زا  ار  ام 

ص:21

ح 5. ص 110 ، ج 6 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
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تّزع بجوم  ار  هَّللا  لیبس  یف  داهج  و  دومرف ؛ ررقم  نید  تیوقت  ببـس  ار  هَّللا  تیب  ّجح  و  هداد ؛ رارق  قح  صولخ  بجوم  ار  هزور  و 
ءاهفس عنم  ببس  ار  رکنم  زا  یهن  دنوش و  تیاده  ماوع  لهاج و  دارفا  ات  درک  بجاو  ار  فورعم  هب  رما  داد ؛ رارق  مالـسا  يدنلبرـس  و 

.دومن

ببـس ار  دودـح  هماقا ي  و  ددرگن ؛ هتخیر  اه  نوخ  ات  دومرف  لعج  ار  صاصق  ددرگ ؛ دایز  امـش )  ) دادـعت ات  دادرارق  ار  محر  هلص ي 
تظفاحم نوصم و  ار  اـه  لـقع  اـت  دومن  میرحت  ار  بارـش  و  تخاـس ؛ ناـشن  رطاـخ  تاررقم  زا  یچیپرـس  تاـمرحم و  نتـشادگرزب 

ار طاول  كرت  و  درک ؛ دـیکات  بسن  ظـفح  يارب  اـنز  كرت  رب  و  درک ؛ هنیداـهن  يراکتـسرد  تفع و  يارب  ار  يدزد  كرت  و  دـیامرف ؛
ات درک  هیـصوت  ار  غورد  كرت  و  دـشاب ؛ یتجح  تارکنم  رب  ات  دروآ  ناغمرا  هب  ار  تداهـش  و  دومن ؛ شرافـس  اـه  لـسن  شیازفا  يارب 

.ددرگ یتسار  هب  قیوشت 

قلخ شاعم  روما  هب  ندیشخب  ماظن  بجوم  ار  يراد  تناما  يراکتسرد و  و  دادرارق ؛ طباور  عطق  فواخم و  زا  ناما  ببس  ار  مالسا  و 
.دیامن دزشوگ  ار  یهلا  تموکح  نتشادگرزب  ماما و  میرکت  میظعت و  ات  دومرف ، بجاو  ار  ماما  رماوا  تعاطا  و  داد ؛ رارق 

: هدش تیاکح  هراب  نیا  رد  قداص  ماما  زا  . 3

وأ  ) ءیـشل ّالإ  ًائیـش  لعجی  مل  یلاعت  ّهنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف مارحلا ، لـالحلا و  نم  ءیـش  نع  هلأـس  ّهنا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع 
(1) (. ءیشب

ص:22

ح 3. ص 110 ، ج 6 ، راونالا ، راحب  ( . 1 - ) 1
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رارق ار  يرما  چیه  دنوادخ  دندومرف : ترضح  هک  دندرک ، لاوس  يزیچ  ندوب  مارح  لالح و  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  »
« .يرما يارب  رگم  هدادن 

مارح و بحتـسم و  بجاو ،  ) ماکحا زا  یمکح  چیه  دنوادخ  ینعی  دسیون : یم  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  قوف  ثیدح  حیـضوت  رد 
چیه و  نآ ؛ نسح  يارب  رگم  هدرکن ، لالح  ار  زیچ  چـیه  و  یتمکح ؛ يارب  رگم  هدادـن ، رارق  ار  یفیلکت ) یعـضو و  ماـکحا  هورکم و 

(1) .نآ ررض  یتشز و  يارب  رگم  هدرکن ، مارح  ار  يزیچ 

هب هک  هدش ، لقن  راونالاراحب  مّوس  دـلج  رد  و  دـشاب ، یم  ماکحا  زا  يرایـسب  هفـسلف ي  يواح  يروباشین ، ناذاش  نب  لضف  تیاور  . 4
.میدرک رظن  فرص  نآ  لقن  زا  ندوب  ینالوط  رطاخ 

(2): هدمآ مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  زا  یتیاور  رد  . 5

نم کلذ  هبشأ  ام  ثیراوملا و  داسف  لافطالل و  ۀیبرتلا  كرت  باسنالا و  باهذ  سفنلا و  لتق  نم  داسفلا  نم  هیف  امل  انزلا  هَّللا  مّرح  «و 
(3) «. داسفلا هوجو 

هکنیا و  بسن ، نتفر  نیب  زا  سفن و  لـتق  لـثم : دـسر ، یم  هعماـج  درف و  هب  نآ  زا  يدـسافم  هکنیا  يارب  درک  مارح  ار  اـنز  دـنوادخ  »
ادیپ لالتخا  ثاریم  رما  رد  و  دنشاب ،) یم  عامتجا  نایز  بجوم  و   ) هدش گرزب  تیبرت  نودب  دننام و  یم  تسرپرـس  نودب  انز  ِلافطا 

« .دراد زین  يرگید  دسافم  دوش و  یم 

ص:23

نامه ( . 1 - ) 1
ح 15 ص 311 ، ج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2

.يرکف یلع  همجرت  ص 15 ، ۀیعامتجالا ، ضارمألا  باتک  ( . 3 - ) 3
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زامن يوس  هب  لوا : لصف 

هراشا

ص:25
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يدام ياهرایعم  اب  تادابع  يراذگ  شزرا  لّوا :

يداـم و روما  رد  ار  نآ  هک  نآ  زا  تسا  رتارف  نآ  ياـه  تمکح  هفـسلف و  تسا -  نآ  قیداـصم  نیرت  یلاـع  زا  زاـمن  هک  تاداـبع - 
.مییامن وجتسج  یتشادهب  یعیبط و  دئاوف 

.دشاب یم   (1) رما ملاع  خنس  زا  الاو و  نآ  هاگیاج  تسا و  تایدام  تعیبط و  قوف  ام  نآ  هبترم ي  هکلب 

.دنناد یم  یلعا  توکلم  ملاع  هچیرد ي  ار  نآ  یهلا  يایلوا  افرع و  و  کیزیفاتم ،)  ) هعیبطلا ءاروام  رد  نادنمشیدنا  ناگرزب و 

قوف ملاع  هب  هداد  یلاعت  لامک ، جرادـم  هب  دوعـص  رد  ار  وا  دـناهر و  هّدام  ناـهج  ياـنگنت  زا  ار  هدـنب  هک  راوهار  تسا  یبکرم  هکلب 
نامرآ هب  و  هتشگ ، راشرس  تیناحور  زا  ات  دناشن  یلعا  ألم  نییبوّرک  تادرجم و  اب  سنا  هاگیاج  هب  تعیبط و 

ص:27

ملاع قوف  هعیبطلا و  ءاروام  ملاع  رما : ملاع  دـنا : هدرک  میـسقت  رما »  » و قلخ »  » شخب ود  هب  ار  َملاع  تایآ ، یخرب  هب  هجوت  اب  ( . 1 - ) 1
حور 54.و  فارعا /  رمالا » قلخلا و  هل  الا   » .تسا مهوت  لـیخت و  كاردا و  ملاـع  یبرجت و  یـسح و  ملاـع  قلخ ، ملاـع  و  تسا ؛ قلخ 

، ءارـسا هروس ي  رد  دوش و  یمن  كرد  تاساسحا ، یّلیخت و  یمهوت و  تاکاردا  هلیـسو ي  هب  ور  نیا  زا  تسا ، رما  ملاـع  زا  یناـسنا 
قلخ ملاع  هب  دنتـسم  هک  ار  رـشب  ملع  هیآ ، نیا  رد  «. ًـالیلق اـّلإ  ملعلا  نم  متیتوا  اـم  ّیبر و  رمأ  نم  حورلا  لـق  : » میناوخ یم  ي 88 ، هیآ 

.دسرب دناوت  یمن  رما  ملاع  هب  هک  يروط  هب  هدرمش ، كدنا  تسا ،
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.دنیشنب لمع  هب  نمؤملا » جارعم  ةالصلا   » ات دسرب ، يدابملا  أدبم  هب  يونعم  برق  ینعی  دوخ  یلصا 

.تسا قوشعم  هب  قشاع  لاصو  بوبحم ، اب  بیبح  سنا  دوبعم ، اب  دبع  طابترا  قولخم ، قلاخ و  نیب  هطبار ي  تدابع 

هچیرد ي زا  ار  ملاع  قیاقح  همه ي  دنهاوخ  یم  دنرادنپ ، یم  شناد  حطس  نیرتالاب  ۀفرعملا و  شرع  ار  هبرجت  ساسحا و  هک  یخرب 
هکلب يربارب  فال  تسا -  سدق  ملاع  راونا  رادـم  رب  اهنآ  شناد  باتفآ  ریـسم  هک  نایتوکلم -  هرمز ي  اب  و  دـنرگنب ، تایدام  هدام و 

.دنا هدش  عقاو  یگرزب  هابتشا  رد  نانیا  دننز ، یم  يرترب  ناحجر و 

امیـس و گنر  فیک  مک و  یـضایر و  هبـساحم ي  اب  ار  یباذـج  هزیـشود ي  ياـنعر  تعلط  اـبیز و  لاـمج  هک  يرظن ! هاـتوک  ردـقچ 
ملاع زا  يداع و  ریغ  تسا  يرما  هک  وا ، تیباذج  لماع  يونعم و  سیطانغم  نآ  زا  و  دییامن !؟ یم  یجنس  شزرا  شمادنا ، یگنوگچ 

(1) !؟ دینک یم  یشوپ  مشچ  رظن و  فرص  هتفرگ ، همشچرس  تعیبط  قوف 

کی یملع  هبـساحم ي  ولباـت و  نآ  ياـه  گـنر  يریگ  هزادـنا  هب  اـهَبنارگ ، یـشاقن  يولباـت  کـی  تفارظ  ییاـبیز و  هک  روط  ناـمه 
(2) .دریگ یمن  رارق  یبایزرا  دروم  نادیمیش ،

ص:28

دوش رظن  بحاص  مدرم  عبط  بوذجم  یکی  ات  هک  دیابب  نسح  ریغ  هتکن  سب  ( . 1 - ) 1
رما کی  نآ  بیکرت  تیفیک  اما  تسا ، نیعم  نزو  هب  نهآ  میـس و  بوچ و  نآ  يداـم  يازجا  هک  ویدار  کـی  رگید : لاـثم  ( . 2 - ) 2

وا هب  ار  داوم  نیا  دشاب و  ربخ  یب  شیونعم  تیـصاخ  زا  سک  ره  هک  دراد  رود  تفاسم  زا  ار  جاوما  نتفرگ  تردـق  هک  تسا ، يونعم 
يراذگ تمیق  نهآ  میـس و  بوچ و  یتشُم  هزادنا ي  هب  مه ، يراذگ  تمیق  ماقم  رد  دـید و  دـهاوخن  نآ  زا  يا  هجیتن  رثا و  یهدـب ،
یحور شرورپ  يونعم و  رما  تسخن ، هلحرم ي  رد  هکلب  تسین ، یلصا  فده  نآ  يدام  هبنج ي  يدابع  لامعا  رد  نینچمه.دنک  یم 

.تسا رظن  دم  نآ 
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سایقم یملع و  هبساحم ي  هب  ناحبـس ، قلاخ  اب  هطبار  نامیا و  ياه  ّتینارون  تایونعم و  قیاقح  هفـسلف ي  تادابع و  یناحور  لامج 
.تسین نایب  حیضوت و  فیصوت و  لباق  یفسلف ،

یلصا فده  نکیلو  تسا ، راک  رد  یهجوت  لباق  یتشادهب  جیاتن  و  ناوارف ، یعیبط  دئاوع  رایـسب و  يّدام  دئاوف  تادابع  يارب  هچ  رگا 
جرادـم یلعا  هب  توسان  ضیـضح  زا  دوعـص  یلعا و  ألم  راد  ناکـس  اب  یئانـشآو  برق  ماـقم  هب  لـین  تاـیونعم و  هب  ندیـسر  نآ  رد 

.تسا توهال  ملاع  هب  نتسویپ  توکلم و 

عالطا تهج  يا و  هیـشاح  یبلاطم  ددرگ ، یم  قیمعت  تقد و  دروم  یتشادهب  یعیبط و  جیاتن  يدام و  دـئاوف  زا  باتک  نیا  رد  هچنآ  و 
.تسا

: دیوگ یم  لراک  سیسکلا 

ادخ دنراد ، هشیدنا  زا  یلاخ  یلد  هک  مه  اهنآ  درادن ، زاین  میلعت  سرد و  هب  تسین و  رتفد  رد  قشع ، لامج و  ثیدـح  هک  روط  نامه 
.دننک یم  ساسحا  یعیبط  روط  هب  لگ ، رطع  ای  دیشروخ و  يامرگ  نوچمه  ار 

، دناد یمن  ندیمهف  زج  هکنآ  مشچ  زا  ار  دوخ  دیآ ، یم  رانک  یناسآ  هب  دناد  یم  ار  نتشاد  تسود  هک  یسک  اب  هک  ییادخ  نیمه  اّما 
(1) .دراد یم  ناهنپ 

ص:29

ص 6. شیاین ، ( . 1 - ) 1
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مدرم ياه  شنکاو  تادابع و  ماسقا  مّود :

يا هزادنا  ات  یگدـنز و  مزاول  زا  هس  نیا  و  تسا ، دـنمقالع  ناج  دالوا و  لام ، دـننام  يروما  هب  يرطف  قئالع  یعیبط و  زئارغ  رد  رـشب 
(1) .تسا بولطم  عراش  دزن  لوقعم ،

یهاگ (2) و  تسا اه  تبحم  ناطلس  نآ  هک  دراد ، نایناهج  راگدرورپ  دوخ  یقیقح  تسرپرـس  قلاخ و  هب  مه  رتالاب  هقالع ي  کی  و 
.دریگ یم  رارق  هیشاح  رد  عاعشلا و  تحت  ّتبحم  نیا  يدام  ياه  هقالع  هطساو ي  هب 

ص:30

، هدـناوخ ریخ  بح  ار  لام  بح  هک  ، 8 تایداع /  دـیدشل » ریخلا  ّبحل  ّهنا  و  : » دـیامرف یم  نآرق  لام » هب  هقـالع   » دروم رد  ( . 1 - ) 1
دروم رد.تسا  لام  لیـصحت  دـنمزاین  شاعم ، نیمأت  و  هل » داعم  هل ال  شاعم  نم ال   » تسا شاعم  نیمأت  رب  فقوتم  داعم  نیمأت  هک  اریز 

، دـینکن یهاتوک  اهنآ  شیاسآ  هقفن و  میلعت و  تیبرت و  رد  دـینک و  تبحم  اهنآ  هب  هک  هدـش  یتاشرافـس  رابخا  رد  دـالوا » هب  هقـالع  »
«، هکلهتلا یلإ  مکیدیاب  اوقلت  الو  : » دننام هدش ، دراو  يرایسب  رابخا  تایآ و  ناج » هب  هقالع   » دروم رد.دراد  باوث  اهنآ  ندیـسوب  یتح 

دراد و ررض  وا  يارب  هزور ، هک  یسک  يارب  هزور  تمرح  و  دیزادنین ؛ تکاله  تقـشم و  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ینعی  ، 195 هرقب /
تسا مّمیت  هب  فّظوم  دوش و  یم  هتشادرب  بآ  اب  تراهط  فیلکت  دشاب ، هتشاد  ررض  ندب  يارب  رگا  بآ  لامعتسا  نینچمه 

نیب زا  دساف و  ار  لحم  نآ  دندش  دراو  یلحم  رد  ناهاشداپ  یتقو  ینعی  ، 34 لمن /  اهودسفا ،» ۀیرق  اولخد  اذا  كولملا  نا  ( . » 2 - ) 2
عاعشلا تحت  و  دساف ، ار  اه  تبحم  ریاس  دش ، بلق  دراو  یتقو  تسا ، اه  تبحم  ناطلس  هک  مه  تیدحا  ترضح  هب  تبحم  .دنرب  یم 

.دهد یم  رارق 
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هقالع هب  نآ  ندرک  نیزم  هیلحت و  و  روکذـم ؛) يّدام  ياه  هقالع   ) اه تب  تبحم  زا  بلق  هیلخت ي  يارب  ناهج  راـگدرورپ  ور  نیا  زا 
هس هب  ار  نآ  و  دومرف ؛ عیرشت  ار  فلتخم  تادابع   (1)، قحان لطاب و  زا  نتسسگ  قح و  هب  دنویپ  یعقاو و  قوشعم  بوبحم و  هب  مات  ي 

: تسا هدومن  میسقت  شخب 

، تادابع عون  نیا  هلیـسو ي  هب  ...و ، رکذ  اعدو و  شیاین  ناذا و  نآرق و  توالت  هزور و  زامن و  نوچمه  یندـب ؛ تاداـبع  لّوا : شخب 
.ددرگ یم  ادج  تسرپ  ادخ  زا  تسرپ ، نت  اسآ و  نت  درف 

، تسرپ لام  دارفا  مسق ، نیا  هلیـسو ي  هب  هک  ...و ، تاکز  سمخ و  تخادرپ  هراّفک و  هقدص ، قافنا ، لثم  یلام ؛ تادابع  مّود : شخب 
.دندرگ یم  زاتمم  تسرپ  قح  زا 

.هَّللا لیبس  یف  داهج  قح و  هار  رد  یناشف  ناج  دننام  یناج ؛ تادابع  مّوس : شخب 

یم یهاتوک  هحماسم و  ...و  هزور  زامن و  لثم  یندـب  تادابع  رد  و  دـنراد ، هقالع  طارفا  وحن  هب  ندـب  شیاسآ  نت و  هب  دارفا ، یـضعب 
.دنیامن

اهنآ یتسرپادخ  زا  رتدایز  اهنآ  یتسرپ  نت  هتـسد  نیا  و  دننکن ؛ هقیاضم  ادخ  هار  رد  لام  لذـب  زا  دارفا  نیا  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد 
.تسا

تابحتسم لفاون و  تاعامج و  رد  روضح  زامن و  رد  دنرادن و  یهاتوک  یندب  تادابع  زا  دنـشاب ، یم  لباقم  هطقن ي  رگید ، هتـسد ي 
یمن رـضاح  هجو  چیه  هب  ادخ ، هار  رد  لام  شـشخب  یلام و  تادابع  رد  یلو  دـننک  یمن  یهاتوک  هیرگ ، عرـضت و  اعد و  شیاین و  و 

« منص مهدنع  مهرد  ّلک  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن مالک  قادصم  دنوش و 

ص:31

ۀلاحم میعن ال  ّلک  لطاب و  هَّللا  الخ  ام  ءیـش  ّلک  الأمدنوادخ  زا  لد  دهاوخن  وت  زج  هک  مدـنموزرآ  وت  يور  ندـیدب  نانچ  ( . 1 - ) 1
لئاز
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.دنتسرپ کِلم  تسرپ و  دنفسوگ  تسرپ ، واگ  تسرپ ، لوپ  هکلب  ،(1) و  دنتسرپ لام  هتسد  نیا 

تیمُک دـمآ ، نایم  رد  ناج  ياپ  رگا  اما  دـنرادن  هقیاضم  یلام  یندـب و  تادابع  زا  دوش ، لماش  ار  تیرثکا  دـیاش  هک  رگید  هتـسد ي 
.دنتسین ادخ  هار  رد  ناج  لذب  هب  رضاح  و  تسا ، گنل  اهنآ  نامیا 

رگا دنرادیرخ ، دشاب  مسق  ره  هب  بلاط و  ار  قح  ياضر  هک  دنتسه  یناسک  دنشاب ، یم  ردان  رمحا  تیربک  لثم  هک  مراهچ : هتـسد ي 
.دشاب ناج  ای  دالوا  ای  لام  لذب  هب  هچ 

ص:32

ارت رم  مزاس  هچ  نیه  برع  نآ  نایرگ  درمیم و  یگـس  نآ  : گس يارب  ندرک  هیرگ  برع و  نآ  تیاکح  رد  يونثم  راعـشا  ( . 1 - ) 1
زیت وخکین  دـُب  یگـس  مکلم  رد  تفگ  تسیچ ؟ هیرگ  نیا  تفگ  تشذـگب و  یلئاس  نابـساپ  بش  يدـب  مدایـص  زور  تسیچ ؟ ریبدـت 

توق نان و  تفگ  رخ  رالاس  يا  هک  شتفگ  نآ  زا  دـعب  تسا  هدروخ  یمخز  تسیچ ؟ شجنر  تفگ  نار  دزد  ریگ و  مصخ  مشچ و 
گـشم داب  رپ  يا  رـس  رب  تکاخ  تفگ  نان  هار  رد  مرد  یب  دیان  تسد  داز  نان و  گس  نیدـب  یهدـن  نوچ  تفگ  نم  شود  داز و  و 

وت يراز  هحون و  ناولهپ  يا  گس  هن  وا  دوب  رن  ریش  تسیز  وت  یب  مناوت  نوچ  نم  سپس  نیز  برک  يا  تفگ  یم  دیراب و  یم  گشا 
نیا تتشپ  ردنا  تسیچ  تسا  هدرک  شراز  بلکلا  عوج  تفگ  نابرهم  افو و  اب  وخکین و  وا  هار  نایم  دریم  یمه  کن  تسیک ؟ رهب  زا 

وت شیپ  نان  بل  هک  ناگیار  هدید  ود  بآ  تسه  کیل  داد  رهم و  مرادـن  دـح  نیا  ات  تفگ  ندـب  نیا  توق  رهب  زا  مشک  یم  رپ  نابنا 
کشا رتهب ز 
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زا هن  ناج ، لذب  زا  هن  دومن ، یناف  ادـخ  بح  رد  ار  اه  تبحم  قئالع و  همه ي  هک  لیلخ ، میهاربا  ترـضح  دـیحوت ، نامرهق  نوچمه 
.درکن هقیاضم  قوشعم  لاصو  يارب  قح و  ياضر  هار  رد  زیزع  دنزرف  هناگی  ینابرق  زا  هن  و  بوبحم ، هار  رد  لام  لذب 

یناف ادـخ  هار  رد  ادـف و  ار  دوخ  زیچ  همه  تبحم ، يداو  نامرهق  هناـگی  تسا ، لـیلخ  میهاربا  ثراو  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
.دومن

، دـش ناور  قوشعم  لاصو  هب  نانک  مّسبت  رجنخ  ریز  رد  رتشیب و  وا  طاشن  تجهب و  دـش ، یم  رت  کیدزن  انف  هب  هچ  ره  لاصو  زور  رد 
: دوب ّمنرتم  نینچ  لاح  نابز  هب  و 

رگد يادوس  رس و  درادن  هدیروش  رس  رگد  ياّنمت  وت  زج  لد  هب  تسود  يا  تسین 

ص:33
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عماج یتدابع  زامن  مّوس :

زامن زاغآرس 

یلوبق یتح  .درامـش و  یم  مدـقم  تادابع  همه ي  رب  ار  نآ  دراد و  زامن  هب  يا  هژیو  رظن  صاخ و  تیانع  مالـسا ، تاداـبع ، ناـیم  رد 
، تحص ءاخر ، تدش ،  ) یلاح ره  رد  هدومن و  یفرعم  نید  نوتس  نیتسخن  ار  نآ  درامش و  یم  بترتم  زامن  یلوبق  رب  ار  تادابع  ریاس 

زرم ار  نآ  دوش و  هماقا  دیاب  نکمم  لکش  ره  هب  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  نآ  بوجو  مازلا و  گنج ) حلص و  رضح ، رفـس ، ضرم ،
.تسا هتخاس  ناشن  رطاخ  مالسا  رفک و  نیب 

نید عورف  لوصا و  عماج  زامن 

مـشچ هب  نآ  رد  زین  تادابع  ریاس  هراصع ي  دـنز و  یم  جوم  زامن  رد  یهلا  فراعم  تسا ، نید  عورف  لوصا و  عماج  هخـسن ي  زامن 
(1) .دروخ یم 

ص:34

رد و  هدـش ؛ هراـشا  تاولـص  دـمح و  رد  داـعم ، تماـما و  توبن ، دـیحوت ، تسا ؛ هدـش  جرد  نید  لوـصا  همه ي  زاـمن  رد  ( . 1 - ) 1
نینچمه و  دشاب ؛ یم  زین  راد  هزور  زامن  لاح  رد  رازگزامن  اریز  تسا ، هزور  يواح  زامن.دوش  یم  يروآدای  رّرکم  لدـع  تاحیبست ،

اعد ریخ و  بلط  اب  .دوش و  یم  زاـمن  یتوکلم  ياـضف  دراو  وا ، رب  بجاو  یلاـم  روما  تاـکز و  سمخ و  تخادرپ  زا  دـعب  رازگزاـمن 
هب لالحاو  ریبکت  هب  مارحا  هَّللا و  تیب  بحاص  هب  هجوت  ّجـح ، لثم  زامن  .دـنک  یم  تیبثت  ار  دوخ  لاـمعا  نآ  زاـمن ، رد  نارگید  يارب 

نادیم بارحم و  زامن  لحمو  تسا ، ناطیـش  سفن و  اب  داهج  زامن  تسا ؛ تاعاط  هب  رما  رکنم و  ءاشحف و  زا  یهان  زامن  تسا ؛ میلـست 
.تسا گنج 
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هکئالم تادابع  عماج  زامن 

هتـشاد و لاغتـشا  صاخ  عون  نامه  هب  دـبالا  یلا  هک  دـنراد ، تداـبع  عون  کـی  هکئـالم ، زا  هتـسد  ره  هک  هدـمآ  جارعم  تاـیاور  رد 
.دنرادن ادخ  ریغ  هب  یهجوت 

.تونق هب  یضعبو  دوعق  هب  يا  هراپ  و  دوجس ، هب  یضعب  عوکر ، هب  یخرب  مایق ، هب  هتسویپ  اهنآ  زا  یضعب 

زا عقوم  چیه  و  دنتسه ، لاح  نامه  هب  هشیمه  دندوجس  رد  هک  هتسد  نآ  و  یقاب ، عوکر  لاح  هب  دبالا  یلا  دنعوکر ، رد  هک  هتـسد  نآ 
.دنرادن ناشپچ  تسار و  هب  یتافتلا  دنشاب و  یم  لاح  نامه  هب  هتسویپ  دنتونق ، مایق و  لاح  هب  هک  هتسد  نآ  دنراد ، یمن  رب  رس  هدجس 

یم تونق  هب  یهاگ  و  دوجـس ، هب  یهاگ  عوکر ، هب  یهاگ  دوعق ، هب  یهاگ  مایق ، هب  یهاـگ  زاـمن ، لاـح  رد  رازگزاـمن  نمؤم  صخش 
.دروآ یم  اج  هب  زامن ، ره  رد  ار  هکئالم  تادابع  همه ي  دشاب و 

تاقولخم ینیوکت  تادابع  عماج  زامن 

: مینک یم  بلج  بلطم  هس  رکذ  هب  ار  امش  رظن  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  .تسا  تاقولخم  تادابع  عیمج  عماج  زامن 

یم زاب  یکاـخ  تلاـح  هب  هراـبود  هدـمآ و  دوجو  هب  كاـخ  زا  ناـسنا  دـیامرف : یم  حیرـص  روط  هب  دروم  دـنچ  رد  میرک  نآرق  فلا :
(2) «. يرخأ ًةرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیفو  مکانقلخ  اهنم  : » دیوگ زاب  (1) و  «، نودوعت مکأدب  امک  : » ددرگ

ص:35

هیلوا ي رـصانع  هب  امـش  ندـب  یئایمیـش  بیکرت  نیا  هبترم  ود  مدرک  قلخ  كاخ  زا  ار  امـش  هک  وحن  نامه  هب   » 29 فارعا / ( . 1 - ) 1
« .مینک یم  هدنز  ار  امش  زاب  ددرگ  یمرب  كاخ 

هیلوا ي تروص  ناـمه  هب  ار  امـش  هبترم  ود  مدرک و  قلخ  ار  امـش  كاـخ ، رد  رـصانع  متا  هیلوا و  داوم  كاـخ و  زا  ینعی  ( . » 2 - ) 2
« .میامن یم  هدامآ  ینامسج  داعم  يارب  هدروآ  نوریب  كاخ  زا  ار  امش  زاب  و  منادرگ ، یم  رب  كاخ 
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.دنا هدیسر  هجیتن  نیمه  هب  تاقیقحت  زا  دعب  زین  نادنمشناد  و 

، هدرک یط  هک  ار  هبترم  ره  هدیناسر و  تیناسنا  یلاع  ماقم  هب  ار  دوخ  يدوعـص ، ریـس  اب  كاخ  رد  دوجوم  رـصانع  كاخ و  زا  یمدآ 
ایازم و ،(1) و  ددرگ یم  یهایگ  هلحرم ي  دراو  درک ، یّقرت  یناـک  هلحرم ي  زا  یتقو  .تسا  هدـش  هدوزفا  وا  رب  یئاـیازم  تازاـیتما و 

.دوش یم  هدوزفا  وا  یناک  تالامک  رب  زین  یتابن  ياوق 

هتـساک وا  یهایگ  یناک و  تالامک  زا  چـیه  دوش و  یم  هدوزفا  وا  رب  یناویح  تالامک  اوق و  دـیدرگ ، یناویح  هلحرم ي  دراو  نوچ  و 
نآ رب  یناـسنا  ياـیازم  ددرگ و  یناویح  یهاـیگ و  یناـک و  تـالامک  عیمج  عماـج  دـیدرگ ، تیناـسنا  هلحرم ي  دراو  نوچ  و  دوشن ،

.دوش هدوزفا  نیشیپ  تالامک 

يرـشب لقع  ملع و  زا  رتارف  نآ  .دـننک و  یم  ریبعت  رما  ملاع  هب  ار  نآ  هک  هتفرگ ، همـشچرس  تایّدام  قوف  ملاـع  زا  مه ، یناـسنا  حور 
ناسنا ور  نیا  زا   (2) .تسا

ص:36

امن زا  موش  نارپ  کلم  زا  رگید  راب  رـشب  زا  مریمب  مه  رگید  راب  مدـش  مدآ  ناویح و  زا  مدرم  مدـش  یمان  مدُرم و  يدامج  زا  ( . 1 - ) 1
موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچنآ  رپ  لاب و  کئالم  زا  مرآ  رب  ات  مدش  مک  ندرم  یک ز  یئوگ  وت  سپ  مدز  رس  ناویح  هب  مدرم 

تقیقح زا  دنسرپ  یم  وت  زا  «، » ًالیلق ّالإ  ملعلا  نم  متیتوا  امو  ّیبر  رمأ  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی  : » ءارسا هیآ ي 87  ( . 2 - ) 2
« .دسر یمن  اجنآ  هب  تسا  هاتوک  رشب  ملعو  تسا  رما  ملاع  زا  حور  هک  اهنآ  باوج  رد  وگب  یناسنا ، حور 
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.تسا تادوجوم  دبس  رس  لگو   (1) توکلم کلم و  ملاع  هنومن ي  و  تسا ، رما  قلخ و  ملاع  هیامن ي 

.دندرک هدجس  وا  رب  دنتسشن و  اشامت  هب  هکئالم  ار  یتوکلم  یکُلم و  ملاع  نوجعم  نیا  و 

ریثک یلع  مهانلّـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزرو  رحبلا  ّربلا و  یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  اـنمّرک  دـقل  و  : » دـیامرف یم  ءارـسإ  هروس ي  رد  و 
؛ میدرک لمح  راوهار ) ياه  بکرم  هب   ) ایرد یکـشخ و  رد  ار  اه  نآ  و  میتشاد ؛ یمارگ  ار  ناگدازیمدآ  ام  »(2) ًالیضفت ؛» انقلخ  نمم 

« .میدیشخب يرترب  میا ، هدرک  قلخ  هک  یتادوجوم  زا  يرایسب  رب  ار  اه  نآ  و  میداد ؛ يزور  نانآ  هب  هزیکاپ  ياه  يزور  عاونا  زا  و 

« .میدرک قلخ  ماوق  تروص و  نیرتهب  رد  ار  رشب  »(3) میوقت ؛» نسحأ  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  : » دیامرف یم  نیت  هروس ي  رد  زین  و 

ءیش نم  نإ  و  ، » دنراد لاغتشا  يریخـست  تدابع  ینیوکت و  حیبست  هب  هتـسویپ  ملاع ، تادوجوم  همه ي  دیامرف : یم  میرک  نآرق  ب :
(4) ؛» مهحیبست نوهقفت  نکلو ال  هدمحب  حّبسی  ّالإ 

ص:37

تمهیناحور ز ناج  تسا  رما  ملاع  تمهیراـبج ز  يرورـس و  ناـهج  هب  دـسر  ار  وت  یناد  یمن  وکن  ار  دوخ  وت  یملاـع و  ود  ( 1 - ) 1
حدـم ر  گا -  لاس  رازهیران  یبآ و  يداب و  یکاخ و  مسج  زتاضعا  نامـسآ  اـهاو و  تناگراتـسیرادقم ق -  مسج  تسا  قلخ  ملاـع 

يراذگن مامت  دوخ  قح  هک  دوخ  قح  هبیئوگ  نتشیوخ 
70 ءارسإ / ( . 2 - ) 2

4 نیت / ( . 3 - ) 3
.44 ءارسإ / ( . 4 - ) 4
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« .دیمهف یمن  ار  اه  نآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ ؛ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم  ره  «و 

ناهن رد  ملاع  ءایشا  هلمج 

ینیودت ینیوکت و  مالک 

رب هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  نابز ، دـنیوگ : یخرب  هچناـنچ  دراد ، ییاـنعم  رب  تلـالد  ینیودـت ، هملک ي  لـثم  زین ، ینیوکت  هملک ي 
.دیامن تلالد  دوصقم  يانعم 

هملک ي هب  هک  عناص ، رب  عونـصم  تلالد  و  اـّنب ، رب  اـنب  تلـالد  لـثم  .دراد و  تلـالد  وا  ندـش  هنـسرگ  رب  هک  كدوک ، هیرگ ي  لـثم 
، دنراد تلالد  ملاع  عناص  دوجو  رب  ملاع ، تادوجوم  مامت  نوچ  نیاربانب  دهد ؛ یم  اّنب  زا  ربخ  انب ، نیا  ینیوکت ،

: رعاش لوق  هب  و 

دیوگ هل  کیرش  هدحو ال  دیور  نیمز  زا  هک  یهایگ  ره 

تاملک راهطا ، همئا ي  (1) و  .دناوخ یم  هَّللا » ۀملک   » ار یسیع  ترضح  نآرق  رد  و  دنتسه ، ینیوکت  تاملک  تادوجوم  همه ي  سپ 
؛» اهّمتأب کتاملک  نم  کلئسأ  ّینا  ّمهللا  : » میئوگ رحس  ياعد  رد  دنشاب و  یم  تاّمات 

ص:38

.45 نارمع /  لآ  ( . 1 - ) 1
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دوجو هصرع ي  هب  مدـع  متک  زا  دـنوادخ  ار  تادوجوم  همه ي  و  دـیوگ ، انث  ار  دوخ  هدـننک ي  داـجیا  يدوجوم  ره  هک  اـجنآ  زا  و 
(1) «. ءیش ّلک  قطنأ  يذلا  هَّللا  انقطنأ   » دنیوگ قح  حیبست  ناوخ و  انث  ینیوکت ، نابز  هب  همه  اذل  هدروآ ،

.دیوگ قح  يانث  يدوجوم  ره  ور  نیا  زا  هدش ، هتفرگ  وا  زا  اه  لامج  همه ي  لیمج و  دنوادخ  تسا و  انث  قحتسم  یلیمج  ره  نوچ 

، رّدقم میکح ، ّربدم ، رداق ، يدمرـس و  دوجو  نآ  دیوگ : یم   (2)« تعیبط رد  ادخ   » باتک رد  دّـحوم ، ِيوسنارف  نویرامالف ،» لیماک  »
.دنک یم  مّلکت  ام  اب  تعیبط  راثآ  نیرتریقح  نیرت و  یئزج  رد 

نیرت هتـسجرب  راـثآ و  نیرت  گرزب  هک  هدـیدرگ  هتخیمآ  تغـالب  تحاـصف و  اـب  يروـط  هب  لازیـال ، رداـق  تاـملکت  تاراـشا و  نیا 
.دومن هسیاقم  اهنآ  اب  ناوت  یمن  ار  يرنه  يرعش و  عیانص  رد  يرشب  ياهراکهاش 

مّظنم فوفص  رد  هک  ناتخرد  لثم  دنراد ، لاغتـشا  قح  دیجمت  حیبست و  هب  لاح  نابز  هب  مایق و  لاح  رد  هتـسویپ  تاقولخم  زا  یـضعب 
.دنیایوگ حیبستو  ناوخ  انث  مّظنمریغو ،

ص:39

هزجعم ي دـیوگ : افرع  زا  یکی  « .دـینادرگ ایوگ  ار  زیچ  همه  هک  يدـنوادخ  نآ  ار ، اـم  دـنوادخ  درک  اـیوگ   » 21 تلـصف /  ( . 1 - ) 1
هب حـیبست  نآ  اریز  حـیبست ، لصا  هن  دوب ، نارگید  هب  اه  هزیرگنـس  حـیبست  رکذ و  يادـص  ندـینامهف  اه ، هزیرگنـس  حـیبست  رد  ربمایپ 

تادوجوم همه ي  هکلب  ملاع ، ياه  هزیرگنـس  همه ي  درادـن و  صاصتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسد  رد  ياه  هزیرگنس 
هیلع هللا  یلصربمغیپ   44 ءارسا /  دیمهف ،» یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  : » دیامرف یم  هک  یهلا  مالک  هب  هجوت  اب  نکیل  دنیوگ و  قح  حیبست 

وا هزجعم ي  تسا  نیا  و  دیناونش ، دینامهف و  اهنآ  هب  ار ، اه  هزیرگنس  حیبست  هلآو 
ص 29. تعیبط ، رد  ادخ  ( . 2 - ) 2
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دوجس لاح  هب  یـضعب  نایاپ ، راهچ  نوچمه  عوکر  لاح  هب  یـضعب  اه ، هوک  ناهایگ و  یخرب  لثم  هتـسشن  لاح  هب  تاقولخم  یـضعب 
دیجمت حیبست و  قح و  ترـضح  يانث  هراومه  یگمه  تسا ، اهنآ  هاگ  هیکت  نیمز  يانهپ  هک  قاس  یب  ناهایگ  ناگدـنزخ و  نوچمه 

.دنیامن یم  ار  قلطم  رداق  عناص 

ملاع لحارم  همه ي  ياراد  و  رما ، قلخ و  ملاع  یتوکلم  یکُلم و  درجم ، يدام و  تاقولخم ، تـالامک  عیمج  عماـج  نوچ  ناـسنا  .ج 
زامن مان  هب  یتدابع  وا  يارب  اذهل  تسوا ، هیسدق ي » هقطان ي  سفن   » هک ینابر  هفیطل ي  و  یناویح »  » و یتابن »  » و يدامج »  » و یناک » »

.دشاب فلتخم  تاقولخم  همه ي  تادابع  عماج  هک  هدش ، هداد  رارق  عیرشت و 

.تسا دوجس  هب  یهاگ  و  عوکر ، هب  یهاگ  سولج ، هب  یهاگ  تونق ، هب  یهاگ  مایق ، هب  یهاگ 

تنیز هب  نیزم  هک  يرازگ  زامن  تافآ ، دـسافم و  اهرـش و  همه ي  اب  عنام  و  تاداعـس ، تاریخ و  همه ي  عماـج  تسا ، یلومرف  زاـمن 
(1) .دراد یم  زاب  همیمذ  قالخا  اهاطخ و  زا  ار  وا  زامن  نیا  دشاب ، هنسح  قالخا  هب  ّقلختم  و  حلاص ، لامعا  نامیا و 

ناگرزب و تسا  لاس   2500 لاح ، هب  ات  نوطالفا  نامز  زا  هک  دهد  یم  لیکـشت  يا  هلـضاف  هنیدـم ي  یعقاو ، نارازگ  زامن  عامتجا  و 
.دننک یم  هدهاشم  ار  نآ  لایخ  باوخ و  رد  طقف  و  هتشاد ، ار  نآ  يوزرآ  نارادمتسایس 

ص:40

« ِرَکنُْملاَو ِءاَشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَت  َةَالَّصلا  َّنِإ  . » 45 توبکنع /  ( . 1 - ) 1
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يزاس مدآ  هناخراک ي  زامن ، مراهچ :

ّرـس اـت  مینک  یم  یـسررب  ار  زاـمن  ندوب  يزاـس » مدآ  هناـخراک ي   » یگنوگچ زاـمن و  یحالـصا  ریثأـت  زا  يا  هنوـمن  حیـضوت ، يارب 
.ددرگ مولعم   (1)« اهاوس ام  ّدر  تّدر  نإ  و  اهاوس ، ام  لبق  تلبق  نإ  نیّدلا ، دومع  ةالصلا  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن شیامرف 

ره ...و ، مّمیت  كاخ  ای  لسغ  ای  وضو  بآ  ای  شرف  اـی  ناـکم  اـی  ساـبل  اریز  تسا ، بصغ »  » زا يرود  زاـمن  تّحـص  طئارـش  زا  یکی 
.دتفا یم  رابتعا  زا  وا  زامن  دشاب ، یبصغ  مادک 

.دنک یم  لطاب  ار  نآ  دنک  ادیپ  سامت  زامن  اب  بصغ ،»  » يوحن ره  هب  تسا ، هبنپ  شتآ و  لثم  زامن ،»  » هب تبسن  بصغ » »

تـسد هب  لالح  هار  زا  ار  روکذم  دراوم  همه ي  دـیامن و  بانتجا  بصغ  زا  يّدـج  روط  هب  تسا  ریزگان  رازگ  زامن  صخـش  نیاربانب 
، رامق يدزد ، سالتخا ، شغ و  هوشر ، تنایخ ، لیبق : زا  مدرم  قوقح  هب  تازواجت  ماـمت  زا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  بلطم  نیا  دروآ و 

.ددرگ حیحص  وا  زامن  ات  دیامن  يرود  هریغ ، سمخ و  تاکز و  عنم  عورشم ، ریغ  تالماعم  ابر ،

ص:41

مه لامعا  هیقب ي  دوش  دودرم  رگا  و  دوش ؛ یم  لوبق  زین  لامعا  هیقب ي  دوش  عقاو  لوبق  دروم  رگا  تسا ، نید  نوتـس  زامن  ( . » 1 - ) 1
ح 626. ص 208 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  .دوش » یمن  عقاو  لوبق  دروم 

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
http://www.ghaemiyeh.com


! دوش یم  حالصا  نارازگ  زامن  هعماج ي  ردقچ  دوش  هجوت  تّحص  ِطرش  کی  نیمه  هب  رگا 

تفاظن نارازگزامن ، هعماج ي  یتمالـس  تشادهب و  يارب  هک  دش  نایب  لّوا  دـلج  رد  هک  تسا  تراهط  زامن  تّحـص  طئارـش  زا  یکی 
.دوش یم  هعماج  رّفنت  بجوم  هک  تسا  يروما  نتساریپ  تشادهب و  بجوم  دوش و  یم  هنیداهن 

.تسا مومذم  تاکلم  تافصو و  هلیذر  قالخا  زا  يرود  هنسح و  قالخا  هب  ّقلخت  زامن  لوبق  طئارش  زا  یکی 

یقیقح نمؤم  یعقاو و  ناملسم  عامتجا  و  دشاب ؛ لماک  ناملـسم  هک  یناملـسم  زا  رگم  درادن ، عوقو  ناکما  لماک ، زامن  یّلک  روط  هب 
.تسا هلضاف  هنیدم ي  نامه 

یم طقاس  شزرا  زا  روجهم و  شزامن  رتشیب  ای  هزادنا  نامه  هب  دـشاب ، رود  ینید ، فئاظو  زا  رازگزامن  صخـش  هزادـنا  ره  هجیتن  رد 
.ددرگ

ص:42
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ادخ دای  زامن ، تقیقح  مجنپ :

« رکذ  » ار زامن  هفـسلف ي  اریز  دناد  یم  ادـخ » دای   » ار زامن  هفـسلف ي  حیرـص  روط  هب   (1)« يرکذل ةالـصلا  مقأ   » هفیرـش ي هیآ ي  رد 
هب هدش  ریسفت   (2)« هَّللا رکذ  یلإ  اوعـساف   » هفیرـش ي هیآ ي  هدـناوخ و  رکذ »  » مان هب  زین  ار  زامن »  » یهاگ ور  نیا  زا  .دـنک  یم  یفرعم 

!« زامن يوس  هب  دیباتشب   » هکنیا

رب ایند  یگدنز  دـننادرگ ، يور  نم  دای  زا  هک  یناسک  »(3) ًاکنـض ؛» ًۀشیعم  هل  ّناف  يرکذ  نع  ضرعأ  نمو   » همیرک ي رد  نینچمه  و 
.دشاب یم  زاجم  ءزج  مسا  هب  ءیش  هیمست ي  باب  زا  زامن ، هب  رکذ  قالطا  تسا و  زامن  رکذ ، ریسافت  زا  یکی  .دوش » یم  گنت  اهنآ 

هک لماک ، رکذ  یبلق و  رکذ  ینابز ، رکذ  تسا : هدـش  میـسقت  عون  دـنچ  هب  رکذ  اریز  طرـش ، ای  تسا  رطـش  ای  زاـمن  هب  تبـسن  رکذ  و 
.دشاب مأوت  مه  اب  یبلق  ینابز و 

ص:43

14 هط /  ( . 1 - ) 1
9 هعمج /  ( . 2 - ) 2

.124 هط /  ( . 3 - ) 3
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موادـت ّتین و  هطـساو ي  هب  ۀـلمجلا  یف  تسا  تّحـص  طرـش  یمود  رب  انب  و  تسا ؛ رکذ  زامن  ءازجا  رثکا  نوچ  تسا ، رطـش  لّوا  ربانب 
(1)« بلقلا روضحب  ّالإ  ةالصال   » تیاور و  دشاب ، زامن  راکذا  مامت  رد  بلق  روضح  يانعم  هب  هک  تسا  لوبق  طرـش  یموس  ربانب  و  نآ ؛

ترابع هب  .ّتیهام  یفن  هن  دـنا  هدرک  لمح  لامک  یفن  رب  ار  تیاور  املع  هک  بلق ، روضح  اب  رگم  تسین  زامن  ینعی  تسا ؛ نآ  دـّیؤم 
.دشاب بلق  روضح  اب  هارمه  هک  دشاب  یم  لماک  يزامن  رگید 

یهلا تیشخ  فوخ و  لوصح  بجوم  قح و  ترـضح  تمظع  سونایقا  رد  قرغ  مزلتـسم  هک  تسا  ءدبم  هب  یبلق  هّجوت  رکذ  تقیقح 
.ددرگ یهاون  كرت  رماوا و  تعاطا  و 

ناگدنب رب  دنوادخ  هک  یفئاظو  نیرت  تخس  هب  مهد  ربخ  ار  وت  یهاوخ  یم  دندومرف : یعازخ  هدیبعوبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.هلب تفگ : تسا ؟ هدرک  بجاو 

هب هچ  رگا  ینعی  دشاب ؛ یم  تدوخ  هب  تبسن  مدرم  هب  نداد  فاصنا  لّوا : تخـس ، فیلاکت  نآ  هلمج ي  زا  دومرف : ترـضح  هاگ  نآ 
.یهدن تسد  زا  ار  فاصنا  دشاب  تدوخ  ررض 

.یشاب هتشادن  هقیاضم  وا  زا  هجو  چیه  هب  هک  وت ، تورث  لام و  رد  ناملسم  ردارب  اب  يربارب  تاساوم و  مّود :

....ندرک دای  رایسب  ار  ادخ  مّوس :

ص:44

ثیدح 37. یئاهب ، خیش  نیعبرا  ( . 1 - ) 1
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هچ رگا  تسین ، هَّلل » دمحلا   » ای هَّللا » ناحبـس  : » لثم یتاملک  نتفگ  ادخ ، رکذ  ندرک و  دای  زا  نم  دوصقم  دومرف : ترـضح  نآ  زا  دعب 
يرذـگب مارح  زا  ینک  داـی  ار  ادـخ  لـالح ،» مارح و   » ّلـحم رد  هک  تسا  نیا  رایـسب ، رکذ  زا  نم  دوـصقم  هکلب  تسا ، رکذ  مه  نـیا 

....يروآ اج  هب  ار  تابجاو  تاعاطو و 

یهلا یهاون  رماوا و  عیطم  هک  یـسک  « ؛» ًاریثـک هَّللا  رکذ  دـقف  هَّللا  عاـطأ  نم  : » دومرف هک  دومن  داهـشتسا  ادـخ  لوـسر  مـالک  هب  سپس 
(1)« .تسا رکذ  لها  یسک  نینچ  دشاب ،

نیا هب  هجوـت  اـب  و  تسا ، تاـبجاو » هب  لـمع   » و ناـهانگ » كرت   » رکذ حور  تقیقح و  و  تسا ، رکذ »  » زاـمن حور  تقیقح و  هجیتـن :
ءاشحف زا  ار  ناسنا  زامن  هنوگچ  هک  ددرگ  یم  نشور   (2) «، رکنملاو ءاشحفلا  نع  یهنت  ةالصلا  ّنإ   » هفیرش ي هیآ ي  يانعم  هعومجم 

.تسا تادابع  تابجاو و  هب  لمع  هانگ و  كرت  بجوم  رکذ  تسا و  رکذ  زامن  اریز  .دراد  یم  زاب  تارکنم  و 

.ددرگ یم  مولعم  زین  زور  هنابش  فلتخم  تاقوا  رد  زامن  نتفرگ  رارق  هفسلف ي  ور  نیا  زا 

ص:45

ص 283 یعادلا ، ةدع  ( . 1 - ) 1
.45 توبکنع /  ( . 2 - ) 2
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دّدعتم تاقوا  رد  زامن  هفسلف ي  مشش :

، زور هنابش  کی  ات  و  میروآ ، اج  هب  ار  همه  هبترم  کی  ینیعم ، تقو  رد  ار ، هنازور  هناگ ي  جنپ  ياهزامن  تسین  نکمم  ارچ  شسرپ :
؟ میشاب هتشادن  زامن  هب  فیلکت  رگید 

هک تسا  نیا  شا  هفـسلف  ددرگ ، یم  بجاو  ون  يزامن  دوش ، یم  دیدج  تاقوا  هچ  ره  هک  تیفیک  نیا  هب  اهزامن  نتفرگ  رارق  خـساپ :
.تسا يدابع  فئاظو  ماجنا  ناهانگ و  كرت  اب  مزالم  رکذ  تسا و  رکذ  زامن  زا  یلصا  ضرغ  نوچ 

ندش قرغ  زا  ار  ام  ادخ ، دای  نآ  مینک و  دای  ار  ادـخ  هزات  هب  هزات  هک  هدـش ، هداد  رارق  فلتخم  تاقوا  رد  بجاو  ياهزامن  ور  نیا  زا 
.دهد وشتسش  ار  ام  ادخ ، دای  طابترا و  نیا  یگدولآ ، تروص  رد  زین  .دهد و  تاجن  اه  سوه  يوه و  ایند و  رد 

، ییایند فلتخم  ياهراک  دراو  سپـس  مییامن ، یم  ادخ  هّجوتم  زامن  هطـساو ي  هب  ار  دوخ  بلق  هتـشادرب ، باوخ  زا  رـس  ناهاگحبص 
.دوش یم  ام  هجوتم  یناسفن  ياه  سوه  ناطیش و  و  لئاز ، لد  زا  ادخ  دای  هدروخ  هدروخ  میوش ، یم 

بلق زا  ار  اهنآ  دزیر و  یم  مه  هب  ار  یناطیـش  یناسفن و  ياهاوه  دوپ  رات و  ادـخ  دای  رهظ ، زاـمن  هلیـسو ي  هب  هراـبود  دوش ، یم  رهظ 
: اریز .دیامن  یم  ادخ  هناخ ي  ار  لد  و  جراخ ،

دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید  رایغا  تبحص  ياج  تسین  لد  رظنم 

ص:46
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.ددرگ یم  جراخ  ناطیش  عیرس  دش  ادخ  هّجوتم  یتقو  دوش ، یم  دراو  ناطیش  دش ، یلاخ  ادخ  دای  زا  نمؤم ، ِلد  هک  ینامز 

طاشن زامن ، اب  سپـس  و  یمـسج ، طاشن  تراـهط ، وضو و  هلیـسو ي  هب  لوا  میروآ ، یم  ادـخ  هب  ور  زاـمن  هلیـسو ي  هب  ناـهاگحبص 
مک فاـحجا و  يّدـعت و  مارح و  نوماریپ  دوش  یم  ثعاـب  ادـخ  داـی  رکذ و  نیا  میوش و  یم  راـک  دراو  میروآ ، یم  تسد  هب  یحور 

! میدرگن رگید  یصاعم  ابر و  یشورف و 

تـسد  » اب دـیآ و  یم  رهظ  زامن  ًاددـجم  دـناشوپب ، ار  تقیقح  نیا  يور  تلفغ ، هدرپ ي  مک  مک  تسا  نکمم  نوچ  زور  طـسو  رد  و 
.رصع زامن  روط  نیمه  .دنز و  یم  بقع  ار  تلفغ » هدرپ ي   » نآ رکذ »

زا شیپ  مییامن و  یم  زور  نآ  ناهانگ  زا  هبوت  ادخ و  هجوتم  ار  لد  برغم  زامن  اب  لّوا  دـش ، تحارتسا  عقوم  دیـسر و  رخآ  هب  زور  ات 
يارب مینک  طاشن  تیونعم و  بسک  یفرط  زا  مییامن و  سفن  هبـساحم ، ار  زور  لوط  لامعا  یفرط  زا  ات  دـش  بجاو  ءاشع  زامن  باوخ 

.میدرگ دنم  هرهب  زین  باوخ  یهلا  بهاوم  زا  یگتسخ ، عفر  نمض  ات  باوخ  ملاع  هب  دورو 

: هدش تیاکح  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  هچنانچ 

(1) «. اوبساحت نأ  لبق  نم  اهوبساح  اونزوت و  نأ  لبق  نم  مکسفنأ  اونز  »

.دیریگ رارق  هبساحم  دروم  تمایق  رد  هکنآ  زا  لبق  دینکب  ناتدوخ  ایند  رد  ار  ناتدوخ  باسح 

ص:47
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زامن هفسلف ي  اضر ، نانیمطا و  متفه :

همیرک هیآ ي  هچنانچ  تسا ، یبلق  نانیمطا  اضر و  زامن ، ياه  هفسلف  اه و  تمکح  زا  رگید  یکی  هک  دوش  یم  هدافتسا  یهلا  مالک  زا 
: دیامرف یم 

ناشیاه لد  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »(1) بولقلا ؛» نئمطت  هَّللا  رکذب  الأ  هَّللا  رکذب  مهبولق  نئمطت  اونمآ و  نیذلا  »
« .دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیشاب ، هاگآ  تسا ؛ مارآ ) و   ) نئمطم ادخ  دای  هب 

یم عفر  رطاـخ  لزلزت  بارطـضاو و  دریگ  یم  مارآ  اـه  بلق  ادـخ ، زا  داـی  هلیـسو ي  هب  اـی  زاـمن  هلیـسو ي  هب  هک  دیـشاب  هاـگآ  يرآ 
(2) .دوش

: دیامرف یم  رگید  هفیرش ي  هیآ ي  رد  زین  و 

عولط زا  شیپ  (3)«و  یضرت ؛» کّلعل  راهنلا  فارطأ  حّبسف و  لیللا  ءانآ  نم  اهبورغ و  لبق  سمشلا و  عولط  لبق  ّکبر  دمحب  حّبـس  «و 
نینچمه و  روآ ؛ اجب  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و  نآ ، بورغ  زا  لبق  باتفآ و 

ص:48

28 دعر /  ( . 1 - ) 1
تسا زامن  نآ  قیداصم  زا  یکی  هک  رکذ ، قلطم  ای  تسا ؛ زامن  صوصخ  ای  رکذ ،»  » زا دارم  ( . 2 - ) 2

دارم ای  تسا ؛ زور  بش و  فلتخم  ياه  تقو  رد  هناگجنپ  ياهزامن  هب  صتخم  ای  لـبق  هیآ ي  لـثم  مه  هیآ  نیا  130 ؛ هط /  ( . 3 - ) 3
.تسا زامن  زا  معا 
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!« يوش دونشخ  یهلا ) فاطلا  زا   ) هک دشاب  يوگ ؛ حیبست  ار ) تراگدرورپ   ) زور فارطا  بش و  تاعاس  زا  یخرب ) )

.دیآ یم  تسد  هب  میلست  اضر و  ماقم  زور  بش و  رد  تاحیبست  راکذا و  اب  هک  دراد  هراشا  ار  بلطم  نیا  زین  هیآ  نیا 

وا زا  زامن ، ریغ  زامن و  رد  هتـسویپ  دناد و  یم  قح  هدارا ي  هب  ار  روما  همه ي  تسا و  دقتعم  أدبم  هب  رازگ ، زامن  ِنمؤم  صخـش  اریز 
.دیوج یم  تناعتسا 

تّذل قح  اب  سنا  زا  ور  نیا  زا  تسا ، وا  دزن  تّذل  یـشوخ و  تداعـس و  ریخ و  همه ي  تسین و  يرثا  أشنم  ادـخ  ریغ  هک  دـناد  یم  و 
قوشعم بوبحم و  بناج  زا  ار  نآ  اریز  دزاـب ، یمن  ار  دوخ  دـئادش  رد  دـساره و  یمن  یگدـنز  تالکـشم  تامدـص و  زا  درب و  یم 
تردـق تسد  هب  تالکـشم ، لـح  هرگ ي  هک  دراد  نیقی  و  تسوـکین ، دـسر  تسود  زا  هچنآ  دـیوگ : یم  دـناد و  یم  دوـخ  یقیقح 

.دوش یم  هدوشگ  دنوادخ 

، دنک یمن  یتخس  یخلت و  ساسحا  چیه  .تسا و  یهلا  رما  میلست  اضق و  هب  یضار  رازگرکش و  عناق و  ابیکـش و  رابدرب و  هتـسویپ  اذل 
.درب یم  تّذل  تائالتبا  تالکشم و  نیمه  زا  هک  دسر  یم  اجنآ  هب  نمؤم  ماقم  هکلب 

هجوت مامت  دنرادن و  ار  قح  ترضح  اب  سنا  و  برق ، ِتذل  یبلق و  طاشن  نآ  هتـسد  نیا  دنتـسین ، دقتعم  أدبم  هب  هک  ییاهنآ  فالخرب 
.دنرادن یهاگ  هیکت  دنزاب و  یم  ار  دوخ  دوز  یگدنز ، تالکشم  رد  تسا و  تایدام  هب  اهنآ 

داقتعا أدبم  هب  هک  دنتسه  یناسک  نییدام و  زا  اهنآ  رثکا  هک  دهد  یم  ناشن  یشکدوخ  رامآ  دننز ، یم  یـشکدوخ  هب  تسد  یهاگ  و 
زامن و لها  دنرادن و  هقالع  و 

ص:49
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.درک ادیپ  ناوت  یم  تردن  هب  دنشاب  زامن  لها  دقتعم و  أدبم  هب  هک  ییاهنآ  نایم  رد  دنتسین و  تعاط 

رب اشوخ  دـنازغلن ؛ ار  اه  نآ  اهداب  دـنت  هک  دـنراد ؛ يوق  ینابیتشپ  مارآ و  یلد  طاشن و  اب  یحور  داش و  یبلق  زاـمن ، لـها  هشیمه  اریز 
(1) .هنامث وبا  هرابرد ي  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ياعد  تسا  ییاعد  وکین  هچ  و  یقیقح ، نارازگ  زامن  لاوحا 

(2) .دنرادن ءاکتا  هطقن ي  دنمورحم و  تّذل  نیا  زا  نیرکنم ، و  میتّذل ، قرغ  ادخ  اب  سنا  زا  ام  دیوگ : یم  نویرامالف » لیماک  »

زا دنا ، هدرک  فارتعا  انعم  نیا  هب  لاکساپ  زلب و  لراک ، سیسکلا  نویرامالف ، لیماک  لثم  اهنآ ،) نویهلا   ) اپورا نادنمشناد  زا  يرایسب 
.تسا ناسنا  مسج  حور و  شیاسآ  مزاول  زا  بهذم  نید و  دیوگ : یم  رزواه » درولیک   » هلمج نآ 

یم افش  رتدوز  ضارما  دنک و  یم  عفر  ار  يدیماانو  یگدرـسفا  دهد ، یم  رطاخ  نانیمطا  داش و  يوق و  ار  حور  داعم  أدبم و  هب  داقتعا 
.دبای

ص:50

رکف هب  نمـشد ، نارازه  هرـصاحم ي  لاح  رد  گنج و  ماگنه  هب  رهظ ، زامن  تقو  لّوا  رد  اروشاع  زور  يوادیـص  هناـمث  وبا  ( . 1 - ) 1
نم هَّللا  کـلعج  : » دومرف درک و  اـعد  وا  هب  ترـضح  .درک  تعاـمج  هماـقا ي  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  داـتفا و  زاـمن 
درک مولظم  ناک  تسا  نآ  زامن  رگ.دومرف  هماقا  ار  تعامج  زامن  ترضح ، هاگنآ  دهد »! رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  « ؛» نیّلصملا

نآ زا  میکح  ربتـسه  هچ  ره  رب  هدز  يریبکت  راهچ  تسد  هتـسش  ناـج  لد و  زا  یئوضو  اـبدرک  مور  حـم -  لـم  نیز ع -  ار  نارگید 
مایتلا قرخ و  لاکشا  دومن  لح  مایق  نآ  دوعق و 

ص 207. تعیبط ، رد  ادخ  ( . 2 - ) 2
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یم میظنت  وا  هب  تبـسن  ار  نامدوخ  زیچ  همه  تسا ، شنیرفآ  زکرم  ادخ  نوچ  تسا ، مزال  ادـخ  دوجو  رکف  دـیوگ : وسور  كاژ  ناژ 
یم ادـیپ  درخ  هار  قیرط  نیدـب  مییامن ، يوریپ  ار  دوخ  تشز  تالیامت  دـهد  یمن  هزاجا  ام  هب  لقع ، رگید  هک  تسا  تقو  نآ  مینک ،

.دوش

ساوح مسج و  ریجنز  رد  ام  حور  اریز  تسا ، نیسحت  لباق  رایسب  ششوک  نیا  دیامن ؛ یم  تیوقت  ار  ام  یقالخا  شـشوک  ادخ  فطل 
(1) .تسا راوشد  یسب  ریجنز  نیا  نتخیسگ  تسا و  ام 

: دیوگ یم   (2)« مسیتامگارپ  » هلحن ي ياوشیپ  زمیج ، مایلیو 

یم نوریب  ام  ندـب  زا  ار  اه  يرامیب  دـنک و  یم  اود  ار  ام  ياهدرد  و  درب ، یم  الاب  دـنک و  یم  گرزب  هداعلا  قوف  ار  ام  يورین  ناـمیا ،
!؟ دراد یقرف  دیآ ، یم  تسدب  کیزیف  رد  نتسب  راک  هب  اب  هک  یلومرف  اب  روما  نیا  ایآ  درب 

(3) .ددرگ یم  عقاو  رثؤم  دش ، رثا  یب  يدام  لئاسو  اج  ره  رد  هک  تسا  یئورین  نامیا  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد  و 

ص:51
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 . Pr atisme ( 2 - ) 2

ص 469. هفسلف ، ینابم  ( . 3 - ) 3
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زامن یتشادهب  هفسلف ي  متشه :

، مسج ِتشادهب  رد  اهنآ  قّقحت  هک  طیارش  هلسلس  کی  رب  تسا  لمتشم  صوصخم ؛ یلکش  اب  صاخ  لامعا  زا  تسا  ترابع  هک  زامن 
.دراد ینایاش  ریثأت 

لوبق و رد  تسا  طرش  تافاثک  زا  نتساریپ  نینچمه  .دشاب و  یم  زامن  تّحص  طرـش  تاساجن ، زا  سابل  ندب و  تراهط  هلمج : نآ  زا 
ياضتقم هب  نمؤم ، يارب  تسا  یناغمرا  تفاظن  نیا  هک  دـیدرگ  ناـیب  لّوا  دـلج  رد  هک  وضو ، لـسغ و  ندوب  طرـش  زین  و  نآ ، لاـمک 

(1) «. روهطب ّالإ  ةالصال  ( » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن مالک 

شقن و کنخ ، بآ  هب  قاشنتـسا  نیعولطلا و  نیب  يرادـیب  و  ندـب ، سابل و  یگزیکاپ  رطع و  لامعتـسا  ندرک و  كاوسم  نینچمه  و 
.تسا دیدرت  لباق  ریغ  تشادهب ، رد  مادک  ره  ریثات 

یتمالـس و لوـصح  يارب  ننـس  بادآ و  نیا  زا  مادـک  ره  هک  فیثـک ، ناـکم  رد  هدـعم و  ینیگنـس  لاـح  رد  زاـمن  تهارک  نینچمه 
.دراد يّرثؤم  شقن  تشادهب 

مسج زامن  لاح  رد  رگید  ترابع  هب  دتفا ، یم  راک  هب  ءاضعا  هک  تسا  یمسج  شرورپ  عون  کی  زین ، زامن  لاعفا  دوخ  نیا ، رب  هوالع 
.دنراک هب  همه  همه و  ناسنا ، ناور  و 

ص:52

ص 49. ج 1 ، بیذهتلا ، ص 33 و  ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ( . 1 - ) 1
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زامن یحور  دئاوف  یناور و  هفسلف ي  مهن :

: مینک یم  افتکا  دروم  هس  رکذ  هب  ام  تسا ، رایسب  زامن  یناور  دئاوف 

، هدیسر توبث  هب  يژولوکیـسپ )  ) یـسانشناور رد  نآ  ّتیمها  هزورما  هک  تسا  سفن  هب  نیقلت  زامن ، یحور  مهم  دئاوف  زا  یکی  .فلا 
یم قالخا  شوخ  قالخا  دب  صخش  دوش ، یم  ضیرم  ملاس  درف   (1) .دبای یم  يدوبهب  ضیرم  سفن ، هب  نیقلت  ریثأت  هطساو ي  هب  هک 

دوش و یم  رادنید  نید  یب  ددرگ ، یم  راکهزب  راکتسرد  ددرگ ، یم  لمع  شوخ  لمع  دب  دوش ، یم  قالخا  دب  قالخا ، شوخ  دوش ،
.دوش یم  نید  یب  رادنید 

ناـبوخ اـب  وت  ینک ، یمن  تناـیخ  وت  یتـسه ، وگتـسار  وت  یتـسه ، یبوخ  مدآ  وـت  دـیوگ : دوـخ  هب  رّرکم  هکنیا  لـثم  سفن ، هب  نیقلت 
.یشاب راتفگتسار  راکتسرد و  دیاب  وت  يوش ، یم  نیشنمه 

رد هحودـمم  قالخا  هنـسح و  تافـص  نیمه  ًاعطق  دـیامن ، نیقلت  سفن  هب  دـنک و  سفن  ثیدـح  هلوقم  نیا  زا  شدوخ  اب  رّرکم  یتقو 
.دراذگ یم  ریثات  وا  قالخا  راتفر و  لامعا ، رد  دناود و  یم  هشیر  وا  دوجو 

ص:53

.دییامن هعجارم  ماکحا  هفسلف  لّوا  دلج  هب  بلطم  نیا  حرش  حیضوت و  يارب  ( . 1 - ) 1
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یم فیدر  مه  اهنآ  اب  و  ناحلاص ، هلمج ي  زا  ار  دوخ  زامن ، رد  هبترم  نیدـنچ  زور  هنابـش  ره  رد  موادـم  روط  هب  رازگ  زاـمن  صخش 
دیآ و یم  رد  حلاص  ناگدنب  فیدر  رد  دراذگ و  یم  رثا  وا  رد  یعیبط  روطب  ور  نیا  زا  دزاس ، یم  راسکاخ  نتورف و  ار  دوخ  دـنک و 

.دوش یم  هتفرگ  گرزب  هجیتن ي  نیا 

یم لئان  لاصو  برق  هب  هجاوم و  دوخ  بوبحم  اـب  زاـمن  رد  هک  تسا ، رازگ  زاـمن  ندرب  تذـل  زاـمن  یناور  دـئاوف  زا  رگید  یکی  .ب 
.دنرادن ییوب  گنر و  وا  يارب  یمسج  طاشن  يّدام و  ذئاذل  رگید  هک  ددرگ ، یم  یحور  تّذل  قرغ  نانچ  و  ددرگ ،

یضر : » ادخ زا  هدنب  يدونشخ  نینچمه  تسا و  اهنآ  زا  ادخ  يدونشخ  تیاضر و  یحور و  تّذل  تشهب ، لها  ياه  تذل  نیرتالاب  و 
(1) «. هنع اوضرو  مهنع  هَّللا 

زامن يارب  نآ  ّمات  قادصم  دوش و  یم  لصاح  زین  ایند  رد  اهنآ ، میلـست  اضر و  ادخ و  هب  هجّوت  سنا و  هطـساو ي  میظع ، تّذـل  نیا  و 
.ددرگ یم  لصاح  نارازگ 

دوخ مشچ  یئانـشور  ار  زامن  و  دندرب ، یم  هداعلا  قوف  تّذـل  نآ  زا  دنتـشاد و  زامن  هب  يرفاو  هقالع ي  ناوضر ، لها  رطاخ  نیمه  هب 
.دندرک یمن  دیکات  یمسج  ياه  تذل  رب  نادنچ  (2) و  دنتسناد یم 

: درک ادیپ  ترهش  هک  يروط  هب  تشاد  هقالع  لفاون  زامن و  هب  ردقچ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تالاح  رد  هچنانچ 
تّذل قرغ  سب  زا  و  تسا ) حبص  ات  موادم  لاغتشا  تعکر ، رازه  زا  دارم   ) دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  بش  ره  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

.درک یمن  ادیپ  یگتسخ  دش ، یم 

ص:54

119 هدئام /  ( . 1 - ) 1
(. ح 7 ص 321 ، ج 5 ، یفاک ،  ) ةالصلا یف  ینیع  ةرق  لعج  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ( . 2 - ) 2
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ارهز ترـضح  نینچمه  درک ، یمن  درد  ساسحا  درک و  یم  مرو  شیاهاپ  هلفان  زامن و  ترثک  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
.درک یمن  درد  ساسحا  هک  دوب  زامن  تّذل  قرغ  نانچ  هدش ، مّروتم  شیاهاپ  زامن  ترثک  زا  مالسلا ) اهیلع  )

نارگید هک  يروما  هب  تبـسن  تشادن و  یتذل  ایند  رهاوظ  مالـسلا ) هیلع   ) ارهز ترـضح  یلع و  ترـضح  مرکا و  ربمایپ  يارب  هک  نیا 
هدرک كرد  ار  يرتالاب  تّذل  اهنآ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  دندوب  تبغر  یب  اهنآ  دنزادنا ، یم  تمحزب  شندروآ  تسدـب  يارب  ار  دوخ 

درد و ساسحا  چیه  هک  دندوب  هدش  قرغتـسم  یحور  تّذل  رد  دندوب و  ادـخ  قرغ  نانچ  البرک  هنحـص ي  نازابناج  هچنانچ  دـندوب ؛
(1) .دنتشادن ریشمش  هزین و  ریت و  زا  یتحاران 

مارک هلیـسو ي  هب  اـم ، رادرک  راـتفگ و  اریز  تسا ؛ خزرب  ملاـع  رد  نآ ، ذـئاذل  زاـمن و  مّسجت  زاـمن ، یناور  دـئاوف  زا  رگید  یکی  .ج 
تـسیاب یم  تشاد و  جایتحا  يوق  نامیا  هب  قباـس ، ناـمز  رد  نآ  لوبق  هچرگ  تقیقح  نیا  ددرگ و  یم  طبـض  تبث و  همه  نیبتاـکلا 

ياـه نیبرود  توص و  طبـض  دـننام  يریوـصت ، یتوـص -  تاـناکما  اـب  ارنآ  لـماک  هنوـمن ي  هزورما  یلو  دـندرک ، یم  لوـبق  ًادـّبعت 
.تسا هدش  ناسآ  ام  يارب  نآ  لوبق  مینک و  یم  هدهاشم  هدمآ  دیدپ  هک  يرادربملیف 

هچنانچ دوش و  یم  ام  قیفر  سینا و  دـنک و  یم  ادـیپ  مّسجت  رگید  ملاوع  خزرب و  ملاع  رد  دوش و  یمن  ادـج  ام  زا  ام  رادرک  لامعا و 
(2) .تسوا سنوم  وا  لمع  اریز  تسین ، اهنت  ربق  رد  سک  چیه  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

ص:55

دیدحلا ملا  مهّسمی  مل  ( . 1 - ) 1
ص 42. ةرخالا ، لزانم  ( . 2 - ) 2
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هب وا  لـمع  خزرب  ملاـع  رد  رازگزاـمن  صخـش  .تسوا  ياـهزامن  ددرگ ، یم  ناـسنا  سینا  خزرب  ربـق و  ملاـع  رد  هک  لاـمعا  نیرتـهب 
ایند رد  رازگزامن  صخـش  هک  تسا  یتذل  زا  رتالاب  بتارم  هب  تذـل  نآ  و  درب ، یم  تذـل  وا  زا  دوش و  یم  قحلم  وا  هب  وکین  تروص 

.درب یم  زامن  زا 

وا اب  ءیـش  نامه  خزرب  ملاع  رد  هدوب ، فورعم  لمع  نآ  هب  وا  هدوب و  سونأم  یلیخ  نآ  اب  ایند  رد  هک  ار  يزیچ  لـمع و  ره  سک  ره 
: هدش تیاکح  رابخا  رد  اتسار  نیمه  رد  .دوش و  یم  روشحم 

«. هعم هَّللا  هرشح  ًائیش  بّحأ  نم  »

« .دنک یم  ادیپ  رشن  رشح و  وا  اب  ملاع  نآ  رد  دراد ، تسود  ار  هچ  ره  سک  ره  »

.تسا زامن  اب  وا  رشح  درب و  یم  تّذل  زامن  هرظنم ي  زا  ملاع  نآ  رد  هتشاد ، هقالع  زامن  هب  هک  رازگ  زامن  صخش 

یم التبم  ینادجو  تافاکم  هب  هدـشن  وا  يوناث  تعیبط  يدـب ، هک  یعقوم  اتو  ددرگ  یم  یناور  باذـع  بجوم  ایند  رد  مه  دـب  لامعا 
.تسا بّذعم  خزرب  ملاع  رد  زین  وا  حور  بیترت  نیمه  هب  (1) و  ددرگ

ص:56

زین و  وا ، تنیط  ثبخ  و  نکیب » سیـسنارف   » هراـبرد ي زین  و  وا ، ینادـجو  تاـفاکم  و  وـسور ،» كاژ  ناژ   » يدزد تیاـکح  ( . 1 - ) 1
هک یئاکیرما  رسفا  نآ  تیاکح  و.دمآرب  وا  لتق  ماقم  رد  وجه و  ار  وا  رادتقا ، زا  سپ  درک ، ّتبحم  وا  هب  ردقچ  هک  یسک  نآ  ناتساد 

قیوشت و تفرگ و  لادـم  هکنیا  اـب  نادـجو ، هناـیزات ي  رثا  رد  تشک ، ار  رفن  رازه  تخادـنا و 150  امیـشوریه  رد  هک  یمتا  بمب  اب 
(. یعامتجا تالّوحت  .ر ك :  ) .تفر نیب  زا  دش و  هناوید  رخآ  رد  یلو  دش ، عیفرت 
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.دنرب یم  تّذل  دوخ  لمع  زا  ددرگ و  یم  داش  اهنآ  حور  دنا ، هدرک  هفیظو  ماجنا  بوخ  هک  یصاخشا  هچنانچ 

رس میتشاد ، ایند  رد  هک  یلامعا  نامه  اب  ملاع ، نیا  رد  ام  هکنیا  زا  دنا  هداد  ربخ  هدش ، رـضاح  حور » راضحا   » رد هک  یـصاخشا  حور 
.میراد راک  و 

(1) .داد ناشن  پوکسلت  هلیسو ي  هب  هک  یتادهاشم  ریظن  درک  یئاه  ثحب  موجن ، تئیه و  رد  دندرک ، راضحا  ار  هلیلاگ  حور 

خزرب ملاـع  هب  عجار  و  داد ، یئاـه  باوج  دـندومن و  یتـالاؤس  دـندرک و  راـضحا  گرم  زا  سپ  ار  ونژ » یحور  نمجنا  سیئر   » حور
(2) .دنک یم  قلخ  هتخاس و  شدوخ  يارب  ملاع  نیا  رد  دراد ، راک  رس و  نآ  اب  ملاع  نیا  رد  صخش  هچنآ  تفگ :

ص:57

ص 61 يواطنط ، حاورا ، ملاع  .ر ك : ( . 1 - ) 1
ص 128. هزور ، زامن و  ( . 2 - ) 2
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زامن تاراشا  فئاطل و  مهد :

نایب ةداعـسلا » جارعم   » رد یقارن  موحرم  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  ام  دراد و  تماـیق  زور  هب  هک  تسا  یتاراـشا  زاـمن  فئاـطل  هلمج  زا 
: هدومرف

هجوتم ناسنا  رگا  هک  تمایق ؛ هصرع ي  رد  روضح  ّتیفیک  زا  تسا  يا  هنومن  زامن  دـنا : هتفگ  زامن  رارـسا  نایب  رد  ناگرزب  زا  یخرب 
: دنک یم  ادیپ  دیدج  ياوه  لاح و  وا  زامن  دشاب ، تالاح  نآ 

؛ تسا ناگدرم  ندش  هدنز  و  مّود ، روص  هب  هراشا  ناذا  - 

؛ دبلط یم  روضح  هب  ار  ناگدنب  هک  تسا  راگدرورپ  يدانم  ياج  هب  هماقا  و  - 

؛ وا راتفر  لامعا و  زا  یسرپ  زاب  يارب  دشاب  یم  قح  ترضح  روضح  رد  نداتسیا  هب  هراشا  هلبق ، هب  ور  نداتسیا  و  - 

تاریبکت و دنک ، یم  كولملا  کلام  ترضح  شیاتس  انث و  دیجمت و  دیمحت و  ریبکت و  هب  عورش  ادتبا  تلاح  نیا  رد  هدنب  نوچ  و  - 
؛ تسا نآ  هب  هراشا  تئارق 

هداد ماجنا  ار  لمع  نالف  وت  هدـنب  يا  دـسر : یم  یهلا  باطخ  ییوگ  تقو  نآ  رد  دـیآ و  یمرب  میظعت  ماـقم  رد  عوکر  لاـح  رد  و  - 
!؟ هدیاف هچ  زورما  وت  میظعت  و  يا !؟ هدرک  نانچ  نینچ و  ارچ  يا ! هدش  بکترم  ار  تیصعم  نالف  و  يا !

؛ دور یم  هدجس  هب  دنکفا و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  دریگ و  یم  شیپ  يراسکاخ  هبال و  زجع و  ّتلذ و  هار  سپ  - 

ص:58
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! يآرب دوخ  لامعا  هدهع ي  زا  يوگ و  لاؤس  باوج  رادرب و  رس  هک  دسر  یم  باطخ  ییوگ  و  - 

؛(1) دنک یم  ینامیشپ  راهظا  دیاشگ و  یم  رافغتسا  هبوت و  هب  نابز  دروآ و  یم  رب  رس  هاگنآ  - 

دور و یم  هدجـس  هب  هدنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  هرابود  هراچیب  نآ  سپ  دوس !؟ هچ  زور  نیا  هبوت ي  زا  دسر : یم  باطخ  ایوگ  زاب  - 
.دنک یم  يراسکاخ  يراز و  زجع و  زاب 

! روایب حیحص  باوج  راد و  رب  رس  دراد ؟ يرثا  هچ  زورما  زجع  راهظا  ایند ، رد  نایصع  اب  هک  دسر : یم  باطخ  ییوگ  - 

هب مهد و  یم  تداهـش  وـت  یگناـگی  هب  ادـنوادخ ! دـنک : یم  ضرع  دـنز و  یم  مالـسا  نماد  هب  تسد  دراد و  یم  رب  رـس  هدـنب  نآ  - 
.دبای تاجن  نآ  هلیسو ي  هب  دیاش  هک  دتسرف  یم  یتاولص  ماگنه  نیا  رد  و  مهد ؛ یم  یهاوگ  وت  ربمایپ  تلاسر 

!؟ میدوب هتساوخ  وت  زا  ار  نیمه  راگزور ! هبت  راکهنگ  هدنب ي  يا  هک  دسر : یم  باطخ  ایوگ  زاب  - 

عیفـش هب  ور  دـیاشگ و  رـشحم  تاصرع  هب  هدـید  دـنکفا و  رظن  دوخ  پچ  تسار و  هب  هدـنام ، ناریح  هراچیب  نآ  تقو  نآ  رد  سپ  - 
: دیوگ دروآ و  نیبّرقم  هکئالم ي  ادخ و  حلاص  ناگدنب  نیرهاط و  هّمئا ي  رشحم و  هصرع ي 

ص:59

«. هیلا بوتا  یبر و  هَّللا  رفغتسا  : » دیوگب هدجس  ود  نیب  رازگزامن  تسا  بحتسم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ( . 1 - ) 1
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«. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  نیحلاصلا -  هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  هتاکرب -  هَّللا و  ۀمحر  یبنلا و  اهّیأ  کیلع  مالسلا  »

.دیریگب ار  نم  تسد  هک  دنک  یم  هراشا  دنک و  یم  دنلب  ار  اه  تسد  هبترم  هس  هاگنآ  - 

ندـش ینالوط  بجوم  اهنآ  همه ي  رکذ  هک  تسا  فئاطلو  زومر  رارـسا ، يواح  زامن ، تابحتـسم  تابجاو و  راکذا و  لاـعفا و  ماـمت 
(1) .ددرگ یم  مالک 

لمجم نیا  زا  ناوخب  لّصفم  ثیدح  دوخ  وت  متفگ  یلمجم  هتکن  نیا  لصفم  زا  نم 

.دشاب یم  ةداعسلا » جارعم   » بحاص تانایب  نیمه  نآ  همجرت ي  هک  هدش  لقن  یتیاور   (2)« ةالصلا رارسا   » باتک رد 

: يروآدای

ماقم دوش و  یمن  زاین  یب  زامن  زا  ددرگ  لماک  مه  ردـق  هچ  ره  نمؤم  عقوم  چـیه  و  تسا ، نیقی  شیازفا  بلق و  ینـشور  هیام ي  زامن 
.دور یم  رتالاب  زامن  هطساو ي  هب  دبع 

و داد ؛ ناج  زامن  رد  تشاد و  هقالع  زامن  هب  رمع ، رخآ  تعاس  ات  نیقی  لها  هلسلس ي  رس  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ور  نیا  زا 
هدجس لاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

ص:60

تشذگ تراهط  رارسا  بلاطم  یخرب  باتک  لوا  دلج  رد  و  دیآ ، یم  زامن  لاعفا  رارسا  یخرب  باتک  نیا  هدنیآ  ثحابم  رد  ( . 1 - ) 1
ص 279. ةالصلا ، رارسأ  ( . 2 - ) 2
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اروشاـع زور  بورغ  هب  هـقیقد  تعاـس و 48   2  ) رـصع زامن  تلیـضف  تقو  رد  اروشاع ، زور  رد  هدوب ) رـصع  زاـمن  هدجـس ي  دـیاش  )
.داد ادخ  هار  هب  رس  أدبم ، هب  هّجوت  عوضخ و  عوشخ و  لاح  رد  هدنام )

یّتح ّکبر  دبعاو   » هیآ میشاب و  یم  زاین  یب  زامن  زا  نیقی ، هب  لوصو  زا  سپ  دنیوگ : هک  هّیفوص  یخرب  هدیقع ي  تسا  بیجع  ردقچ 
(1) .دنا هداد  رارق  دوخ  هیامتسد ي  ار  نیقیلا » کیتأی 

.تسا گرم  هفیرش ، هیآ ي  رد  نیقی  زا  دارم  هک  نآ  لاح  و 

ص:61

!« دسر ارف  وت  گرم ] نیقی [  ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ  و  . » 99 رجح / ( . 1 - ) 1
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زامن یقالخا  هفسلف ي  مهدزای :

یم زاب  دـب  ياهراک  زا  بیغرت و  کین  ياهراک  هب  ار  صخـش  هک  یناسنا ، سفن  رد  تسا  یتاکلم  داـجیا  ناـگرزب : رظن  زا  قـالخا » »
.دراد

زا هدـننک ي  یهن  زامن  اریز  دوش ، تیاعر  نآ  تحـص  طیارـش  مامت  هک  يزاـمن  تسا ؛ زاـمن » ، » اـنعم نیا  ّماـت  لومرف  مظعا و  ریـسکا 
.دشاب یم  اه  یکین  فورعم و  هب  هدننک ي  رما  تارکنم و  ءاشحف و 

یم ناشن  رطاخ  ام  هب  ار  ریغ  لام  مارتحا  و  دزومآ ، یم  ار  تناـیخ  كرت  زواـجت و  مدـع  تناـما و  ظـفح  سرد  اـم  هب  هک  تسا  زاـمن 
.دزاس

روما هب  رخف  يدنـسپدوخ و  ّربکت و  هشیر ي  و  دـهد ، یم  دای  ام  هب  يربارب  يردارب و  تاواـسم و  ینتورف و  عضاوت و  هک  تسا  زاـمن 
.درب یم  نیب  زا  ار  یتسرپداژن  يدّام و 

.تسا هدشن  نییعت  زاتمم  هقبط ي  يارب  يرتالاب  ّلحم  زامن  فوفص  رد  هدناوخ و  ربارب  ردارب و  ار  همه  مالسا  اریز 

ای لام  هطـساو ي  هب  دنک  یم  رّوصت  هدرک و  بلج  ار  وا  رظن  یناطیـش  ياهاوه  و  دراد ، دامتعا  دوخ  ّتیـصخش  هب  هک  يدنمتورث  نآ 
رد نیملـسم  همه ي  دنیب  یم  دنک و  یم  هدـهاشم  فیدر  کی  رد  افعـض  ارقف و  اب  ار  دوخ  هک  یماگنه  دراد ، يرترب  نارگید  رب  هاج 

ّسح نآ  دنیامن ، یم  تکرش  تعامج  زامن  رد  دحاو  فص 
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تاواـسم و يردارب و  ّسح  نآ ، ياـج  هب  دـیارگ و  یم  یـشوماخ  يدرـس و  هب  ربـکت  شتآ  هلعـش ي  دوـش و  یم  فیعـض  یناـطیش 
.دوش یم  نیزگیاج  تاساوم 

يارب درامــش و  یم  رود  ّتیناـسنا  هریاد ي  زا  ار  دوـخ  درازآ و  یم  ار  وا  تراـقح  هدـقع ي  رقف ، رثا  رد  هـک  يریقف  نآ  نـینچمه  و 
هک يدارفا  نادـنمتورث و  اینغا و  اب  يزایتما  نیرت  کچوک  نودـب  هبترم  نیدـنچ  زور  ره  رد  یتقو  تسین ، لـئاق  یمارتحا  دوخ  دوجو 

فیدر رد  ار  دوخ  دوش و  یم  لـئاق  ّتیـصخش  دوخ  يارب  مک  مک  تفرگ ، رارق  دـحاو  فص  رد  دنتـسه  یماـقم  ترهـش و  بحاـص 
یم ادیپ  ّتینوصم  سفن  تراقح  زا  هجیتن  رد  دنز و  یمن  اه  نآ  یسولپاچ  قلمت و  هب  تسد  یفرط  زا  دنیب و  یم  زایتما  نودب  نارگید 

.دنک

: دوش یم  بجوم  یتلاح  نینچ  داجیا 

.دزیرب رود  ار  نارفک  یساپسان و  دوش و  ابیکش  رابدرب و  بئاصم ، دئادش و  رد  ًالّوا 

.ددرگ یمن  یسولپاچ  قلمت و  درگ  رگید  سفن ، هب  دامتعا  اب  ًایناث 

.دنک یم  ادیپ  سفن  هب  دامتعاو  دیآ  یم  رب  ّتیلاعف  ماقم  رد  درادن ، تقلخ  رد  یقرف  نادنمتورث  اینغا و  اب  تسناد  نوچ  ًاثلاث 

یم ربـخ  اـب  مه  لاـح  زا  دـحاو  فص  رد  ریقف  ینغ و  دوش ، یم  ّتیوقت  يزاوـن  رگید  یتـسود و  عوـن  ّسح  زاـمن  هلیـسو ي  هب  يرآ 
.دنوش

هاوخریخ نابز ، اـب  زاـمن  رد  هک  روط  ناـمه  هدـش ، وا  ریگنماد  یمالـسا  تاـساوم  تاواـسم و  هبذاـج ي  یعاـمتجا و  نواـعت  مک  مک 
شیاین اعد و  هب  فظوم  نارگید و 
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عون يراـکمه و  نواـعت و  ماـقم  رد  هکلم  لوصح  رارکت و  رثا  رد  مه  لـمع  رد  تسا ، نارگید  دوـخ و  يارب  تداعـسو  ریخ  بلط  و 
.دیآ یم  رب  یتسود 

همه هک  دنیب  یم  دوش و  یم  وا  راعش  عضاوت  هدش ، وا  ّتینم  ربک و  نتسکش  ببـس  فیعـض ، ریقف و  رانک  رد  يوق  ینغ و  نتفرگ  رارق 
ببـس هلمج  ود  نیا  نیعتـسن ؛» كاّیا  دـبعن و  كاّیا   » دـنیوج یم  تناعتـسا  ادـخ  زا  همه  و  تسوا ، هدارا ي  ادـخ و  تسد  هب  روما  ي 

.دوش یم  ادخ  ریغ  زا  دیما  ندش  عطق  ادخ و  هب  لّکوت  لوصح 

دنک و یم  ادیپ  خوسر  رازگزامن  صخـش  رد  هدـیمح  تافـص  نیا  جـیردت  هب  هبترم ، جـنپ  زور ، ره  رد  زامن  رارکت  اب  هک  نآ  هصالخ 
.دش دهاوخ  نک  هشیر  یناویح  تافص  همیمذ و  قالخا  نآ 

يّدعت و زا  و  تسا ، دایز  اهنآ  هلیذر ي  تافص  زیچان و  اهنآ  هدیمح ي  تافص  دنناوخ و  یم  زامن  صاخشا  یضعب  هک  دنامن  هتفگان 
! دوش یمن  ادیپ  اهنآ  دوجو  رد  زامن  راثآ  دننک و  یمن  يراددوخ  مدرم  لام  هب  زواجت 

هچ هدومن و  كرت  ار  زامن  ننس  بادآ و  طیارش و  زامن ، تقیقح »  » هن تسا  زامن  تروص »  » اهنآ زامن  هک  تسا  نیا  شا  یلـصا  ّتلع 
هک تسا  یماداب  ودرگ و  لثم  زامن  نیا  درادن ، تقیقح  حور و  اهنآ  زامن  هدش ، اهنآ  تداع  زامن  دـنناوخ و  یم  زامن  ایر  يور  زا  اسب 

.دشاب هتشادن  زغم 

: دیامرف یم  هدرک و  یفن  یّلک  هب  ار  اهزامن  زا  يرایسب  ندوب  زامن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ور  نیا  زا 

(. تسین زامن  بلق ، روضح  نودب  زامن  )(1) بلقلا ؛ روضحب  ّالإ  ةالص  ال  . 1

ص:64

ثیدح 37. یئاهب ، خیش  نیعبرا  ( . 1 - ) 1
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(. تسین زامن  دمح ، هروس ي  نودب  زامن  )(1) باتکلا ؛ ۀحتافب  ّالإ  ةالص  ال  . 2

(. تسین زامن  هماقاو ، ناذا  نودب  زامن  )(2) ۀماقا ؛ ناذاب و  ّالإ  ةالص  ال  . 3

(. تسین زامن  لماک  دوجس  عوکر و  نودب  زامن  )(3) اهدوجس ؛ اهعوکر و  ّمتی  نمل ال  ةالص  ال  . 4

(. تسین زامن  دجسم  ریغ  رد  دجسم  هیاسمه ي  يارب  زامن  )(4) دجسملا ؛ یف  ّالإ  دجسملا  راجل  ةالص  ال  . 5

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  . 6

هثیدح و قدص  یلإ  اورظنا  نکل  کلذل و  شحوتسا  هکرت  ولف  هداتعا  ءیـش  کلذ  ّناف  هدوجـس  لجرلا و  عوکر  لوط  یلإ  اورظنت  «ال 
(5) «. هتنامأ ءادا 

ّتیناسنا یبوخ و  تلادـع و  سایقم  اهنیا  لاثما  رتشگنا و  نتـشاد  شوخ و  يوب  لامعتـسا  تقو و  لّوا  رد  تبقارم  تئارق و  یگزیکاپ 
.تسین صخش 

یبوـخ رما  ود  نیا  هب  هک  قدـص ،)  ) راـتفگ رد  یتـسار  و  تناـما ،)  ) رادرک رد  یتـسرد  تسا : زیچ  ود  يدـب ، یبوـخ و  ساـیقم  هکلب 
.ددرگ یم  مولعم  دارفا  يدب  غورد ، تیانج و  هلیسو ي  هب  و  دوش ، یم  تباث  صاخشا 

ص:65

ح 5 ص 158 ، ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 1 - ) 1
ص 329 ج 2 ، عیارشلا ، للع  ( . 2 - ) 2

ح 17 ص 36 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 3 - ) 3
ص 294 ج 2 ، ءافخلا ، فشک  ( . 4 - ) 4

یلو دسارهب ، دهناو  ار  نآ  رگا  هدرک و  تداع  نادب  اریز  دینکن ، هاگن  درف  دوجس  عوکر و  لوط  هب   ) ص 105 ج 2 ، یفاک ، ( . 5 - ) 5
(. وا يراد  تناما  یئوگتسار و  هب  دینک  هاگن 
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دوبعم هاگشیپ  رد  مود : لصف 

هراشا

ص:67

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:68

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن طیارش  ءازجا و  لوا :

زامن طیارش 

هراشا

: تسا زیچ  شش  اهنآ  دوش و  یم  قالطا  زامن  طئارش  زامن ، تامّدقم  هب  اهقف  تعیرش و  نابز  رد 

ثبخ ثدح و  زا  تراهط  1 و 2 .

ریبعت هب  .تسا و  نطاب  فِّرعم  ناونع و  رهاظ ، هک  نیا  تشذـگ و  ثبخ  ثدـح و  زا  تراهط  هفـسلف ي  زا  ثحب  باتک  لّوا  دـلج  رد 
.یقالخا لئاذر  هانگ و  زا  سفن  بلق و  تراهط  هب  تسا  هراشا  سابل  ندب و  تراهط  رگید 

نیا هب  هراشا  تبانج  لسغ  و  دـشاب ؛ یم  يونعم  روما  هب  هّجوت  يّدام و  روما  زا  ضارعا  هب  هراـشا  وضو  رد  تروص  تسد و  نتـسش  و 
تاّذـل رد  قرغ  زا  دـعب  ار  دوخ  دوش و  هتـسش  ندـب  همه ي  دـیاب  ور  نیا  زا   (1) هدـش ّتیداـم  رد  قرغ  ندـب  همه ي  نوچ  هک  تسا 

.دناسرب تاّیونعم  لحاس  هب  يّدام ،

ص:69

ص 479. ج 1 ، كردتسم ، .دراد » دوجو  ییوم  ره  ریز  تبانج  « ؛» ۀبانج ةرعش  ّلک  تحت  ( . » 1 - ) 1
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هلبق صیخشت  . 3

یم او  ادخ ) هناخ ي   ) يرهاظ هلبق ي  هب  ور  ار  يّدام  ندب  هک  وحن  نامه  هب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زامن ، لاح  رد  هلبق  تمس  هب  هّجوت 
.مییامنب تسا  اّربم  تایّدام  هّدام و  زا  هک  يا  هناخ  بحاص  هّجوتم  ار  هقطان  سفن  بلق و  میراد ،

(1) .تسا یبای  تهج  ببس  هلبق  نتخانشهناخ  بحاص  نم  دیوج و  یمه  هناخ  وا  رادید  بلاط  نم  هبعک و  هر  هب  یجاح 

نآ تقو  رد  يرازگزامن  نتخانش و  تقو  . 4

هب ار  هیامنارگ  رمع  دنادرگ و  دوخ  راعش  ار  یـسانش  تقو  دیاب  داعم  شاعم و  رما  رد  هکنیا  هب  تسا  ناسنا  نداد  هّجوت  نآ  هفـسلف ي 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هچنانچ  دنارذگن ، تلاطب 

(2) نیمدعلا نیب  ۀصرفلا  منتغاف  مق  نیأف  کیتأیس  ام  یضم و  تاف  ام 

ص:70

صیخشت هلبق  تقو و  یعیبط ، روما  هراتس و  باتفآ و  دننام  یعیبط  لئاسو  اب  امن  بطق  نودب  تسا ، يرطف  نید  مالسا  نوچ  ( . 1 - ) 1
دیاـب زین  نموم  بلق  دتـسیا ، یم  بونج  هطقن ي  هب  ور  کـبرقع  مینادرگب ، فرط  ره  زا  ار  اـمن  بطق  هک  روـط  ناـمه.دوش  یم  هداد 

دیامن یم  ادخ  هب  ور  هدرک  شدرگ  نمؤم  بلق  زاب  دور ، ورف  تایّدام  رد  ناسنا  هچ  ره  ینعی  دشاب  نینچ 
هتشذگ نیب  تصرف  زیخاپ و  هب  تسین ، نالا  هک  دیآ ، یم  هدنیآ  رد  هک  ینامز  و  تشذگ ، هک  تفر  تسد  زا  هک  ینامز  نآ  ( . 2 - ) 2

! رامش تمینغ  بایرد و  ار  لاح ) ینعی   ) هدنیآ و 
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هیلع  ) یلع ترـضح  هک  دـنک  هفاـضا  تفرعمو  ملعو  حـلاص  لـمع  لـباقم ، رد  درذـگ  یم  وا  رمع  زا  هـک  يزور  ره  دـیاب  سک  ره  و 
.تسا هدرک  نایز  دشاب  يواسم  وا  زور  ود  سک  ره   (1) ؛» نوبغم وهف  هاموی  يوتسا  نم  : » دنیامرف یم  مالسلا )

نیعولطلا نیب  باوخ  تّمذم  يزیخ و  رحس  . 5

، دـنک یم  نیمأت  ار  يورخا  تداعـس  هک  نیا  رب  هوالع  نداتـسیا  ادـخ  هب  ور  نتفرگ و  وضو  حبـص و  لّوا  ندـش  رادـیب  يزیخ و  رحس 
نداتفا بقع  ثعاب  حبـص ، باوخ  سکعلاب  و  دنک ؛ یم  اّیهم  زین  يویند  ياهراک  شاعم و  رما  رد  شـشوک  تیلاّعف و  يارب  ار  صخش 

.دوش یم  ود  ره  داعم  شاعم و  راک 

ياوه زا  نتساوخرب و  باوخ  زا  دوز  نیاربانب  زور ،» زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  تسا و  تشهب  تاعاس  زا  نیعولطلا  نیب  : » هدش تیاکح 
.درادن حیضوت  هب  يزاین  هک  تسوکین  يراک  ندرک  یمسج  یحور و  هدافتسا  نامز  نآ 

اوه تفاطل  رد  ّرثؤم  ار  ریثا )  ) رتا یئرمان  نایرج  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نآ ، قاشنتـسا  دـئاوف  نیعولطلا و  نیب  ياوه  تفاطل  دروم  رد 
.ددرگ یم  رمع  لوط  ببس  هجیتن  رد  يویند و  ياهراک  يارب  یگدامآ  یحور و  طاشنو  ندب  یتمالس  بجوم  دنناد و  یم 

رد گس  لثم  هک  اهنآ  ،(2) و  دنراد ینالوط  يرمع  غالک ، لثم  دنتـسه  رادیب  نیعولطلا  نیب  رد  هک  یتاناویح  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب 
.دنوش یم  التبم  سردوز  يریپ  هب  هاتوک و  اهنآ  رمع  دنباوخ ، یم  نیعولطلا  نیب 

ص:71

ح 4 ص 766 ، یلامأ ، ( . 1 - ) 1
زا رذـح  یناهنپ ، رد  ندرک  یکیدزن  دـیریگ : دای  زیچ  هس  غالک  زا  هدـش : تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  رد  ( . 2 - ) 2

(. ص 262 ج 64 ، راونالاراحب ،  ) .قزر بلط  تهج  حبص  يرادیبو  نمشد ،
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زامن هک  سک  نآ  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دندومرف : هک  دوش  یم  مولعم  هادف -  انحاورأ  مهدزاود -  ماما  شیامرف  تمکح  اجنیا  زا 
رهاظ اه  هراتس  ات  دزادنا  ریخأت  هب  ار  برغم  زامن  هک  سک  نآ  نوعلم ، تسا  نوعلم  دوش ؛ ناهنپ  اه  هراتـس  ات  دزادنا  ریخأت  هب  ار  حبص 

(1) .دوش

هدرک رود  ار  دوـخ  ترخآ  اـیند و  تمحر  زا  هک  تـسا  نـیا  يارب  یهلا ) ضیف  تـمحر و  زا  ندوـب  رود  ینعی   ) ندوـب نوـعلم  رارکت 
.تسا

: دیوگ يدعس 

دیلان یم  حبص  هب  یغرم  شود 

زامن ناکم  ندوب  هتسیاش  . 6

رد رازگزامن  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  نیا  .رازگزاـمن و  ناـکم  طئارـش  رگید  روط  نیمه  دـشابن و  راومهاـن  یبصغ و  هک  اـنعم  نیا  هب 
.تسا هدش  ریبعت  جارعم »  » هب اذل  تسا ، تایّدام  قوف  هک  دراد  رارق  یناکم  نانچ 

رد مه  رازگزامن  دیسر ، يونعم  برق  ماقم  هب  ات  دومرف  ینامسآ  رفـس  الاو  ملاع  تارک  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هچنانچ 
زا و  دراد ، هَّللا  یلا  يدوعص  ریس  زامن ، لاح 

ص:72

ص 15. ج 52 ، راونالاراحب ، ( . 1 - ) 1
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«. نمؤملا جارعم  ةالصلا  : » يانعم تسا  نیمه  دنک و  یم  جورع  يونعم  ینارون و  تارک  يوس  هب  ینامسج  تارک 

نآ بجاو  ءازجا  زامن و  ناکرا 

یم هناگ  هس  ياضعا  ياراد  هک  دـنا  هدرک  هیبشت  ناـسنا  هب  ار  زاـمن  اـملع  ناـگرزب  (1) و  تـسا بحتـسم  بجاو و  ءازجا  ياراد  زامن 
: دشاب

اهنآ ندوبن  اب  تسا و  ناویح  ناسنا و  یتایح  تایرورـض  زا  مادـک  ره  هک  هیر  بلق و  باصعا و  زکارم  زغم و  لثم  هسیئر : ياضعا  . 1
ار ام  يزیرغ  تایح  .دـننک و  یم  راک  کیتاموتا  روط  هب  يرادـیب  باوخ و  رد  هسیئر  ياضعا  ور  نیا  زا  دـیامن ، یگدـنز  دـناوت  یمن 

.دننک یم  نیمأت 

زکرم یناسنا و  حور  زکرم  هک  زغم » : » دنتـسناد یم  زیچ  هس  ار  ندـب  هسیئر ي  ءازجا  ّبط ، حیرـشت و  لـها  زا  نیمدـقتم  هدـیقع ي  هب 
.تسا یتابن  سفن  زکرم  هک  دبک »  » و تسا ؛ یناویح  حور  زکرم  هک  بلق » « ؛ تسا تکرح  سح و 

، تسین یناسنا » حور   » لحم اهنت  زغم »  » .هیلک و دـبک ، هیر ، بلق ، دـننادب : رتشیب  ار  هسیئر  ياـضعا  هک  دـش  ببـس  ملع  تفرـشیپ  یلو 
، دراد قلعت  ندب  هب  یلومعم  ریغ  روط  هب  تسا و  ناسکی  ندب  همه ي  هب  وا  تبسن  دراد و  اج  ندب  مامت  رد  یناسنا ، گرزب  حور  هکلب 

.دش دهاوخ  رکذ  دوخ  لحم  رد  هچنانچ 

ص:73

رد زین  يا  هلاسر  تسا و  هدرک  رکذ  ار  بجاو  رازه  هک  تسا  هتـشون  زامن  تابجاو  رد  هّیفلا »  » ماـن هب  يا  هلاـسر  لوا  دیهـش  ( . 1 - ) 1
يور زا  يروآ  عـمج  نیا  دـیاش  .تسا و  هدرک  تبث  ار  بجاو  ریغ  مکح  رازه  هس  هک  هّیلفن »  » ماـن هـب  تـسا  هتـشون  زاـمن  تابحتـسم 

(. ةالصلا رارسا  .ر ك :  ) تسا دودح  رازه  راهچ  ای  باب  رازه  راهچ  ياراد  زامن  دیوگ : یم  هک  تسا  یتایاور 
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، ناسنا رد  هک  تسا  يوضع  لوا  تسا و  تایح  زکرم  تسا و  ندـب  نوخ  هناخ ي  هیفـصت  هکلب  تسین  یناویح  حور  لحم  زین  بلق » »
.دتسیا یم  تکرح  زا  ندرم  عقوم  هک  تسا  يوضع  رخآ  و  دتفا ، یم  تکرح  هب  ردام  محر  رد 

حور دراد ، میقتـسم  تبـسن  نادـب  ناوـیح  ناـسنا و  تاـیح  تسا و  رتـشیب  نآ  ّتیمها  هکلب  تسین  بلق »  » زا رتـمک  مه  هیر »  » تـیمها
دیلوت هجرد  ترارح 37  دوش و  یم  بیکرت  نوخ  اوه و  نژیـسکا  اب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  هیر  رد  تسا  هّیزیرغ  ترارح  هک  یناویح 

.ددرگ یم 

رد ندب  لالتخا  تروص  رد  دننک ، یم  عفد  جراخ  هب  هتفرگ  نوخ  زا  ار  ندب  مومس  اریز  تسا  ریدقت  نایاش  ّتیمها ، رد  زین  اه » هیلک  »
.دوش یم  عقاو  گرم  رطخ  ضرعم 

.دیامن یم  حشرت  ارفص  عیام  هک  تسا  یگرزب  هّدغ ي  دبک  هکلب  تسین ، هعبرا  طالخا  ندمآ  دوجو  هب  سولیک و  زکرم  دبک » »

دراد و ار  موزل  لامک  شدوخ  لحم  رد  مادـک  ره  هک  هریغ  نادـند و  بل و  نابز ، اپ ، تسد ، شوگ ، مشچ ، لثم  هسوئرم : ياضعا  . 2
.دوش یمن  نیمأت  ام  یتایح  ياه  يدنمزاین  اهنآ  ندوبن  اب  میراد و  اهنآ  هب  جایتحا 

یب رک و  انیبان و  لثم  دـشاب ، هتـشادن  ار  هدربمان  ءازجا  صخـش  هچنانچ  تسین و  مادـک  چـیه  ندوب  هب  طونم  ام  یگدـنز  تایح و  اـّما 
.دیامن یگدنز  اه  لاس  تسا  نکمم  اپ ، تسد و 

ص:74
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لامک یناسنا  تنیز  يرهاـظ و  نسح  لاـمج و  يارب  ءاـضعا  نیا  هک  رـس ، يوم  نساـحم و  ناـگژم و  وربا و  لـثم  هنّیزم : ياـضعا  . 3
.دنتسین يرورض  نآ  تاجایتحا  یگدنز و  لامعا  يارب  اّما  دراد ، ار  ترورض 

: هب دننک  یم  ریبعت  اهقف  هک  تسا  ءازجا  مسق  هس  نیمه  ياراد  مه  زامن 

.ّتین مایق و  مارحالا و  ةریبکت  دوجس ، عوکر ، زا : دنترابع  هک  زامن  ناکرا  . 1

.هنینأمط رکذ و  هروس و  دمح و  لثم : ینکر  ریغ  تابجاو  . 2

.هریغ یبحتسم و  ياهرکذ  تونق و  لثم : زامن  بحتسم  ءازجا  . 3

هتـشادن یندب  صقن  هک  دندرک  یم  ادـها  ار  يزینک  ؛(1) و  دوب زینک  نداد  هجوت ، لباق  مهم و  يایادـه  زا  یکی  میدـق  ياه  ناـمز  رد 
.دندرک یم  ادها  هتسیاش  ياه  تنیز  اب  هارمه  نینچمه  دشاب و  هتشاد  تروص  ییابیز  یتح  دشاب و 

هسیئر و ياضعا  تاـبجاو و  دـنک  یعـس  دـیاب  دراد ، یم  لاـسرا  قح  ترـضح  يارب  هک  تسا  هیدـه  شزاـمن  مه  رازگزاـمن  صخش 
.دوش عقاو  دنسپ  دروم  هک  دشاب  رادروخرب  تسا  نآ  تنیز  هک  یبحتسم  ءازجا  زا  یّتح  دشاب ، مامت  ّمات و  نآ  هسوئرم 

! تسا انیبان  درادن و  مشچ  ای  تسا  هنهرب  درادن ، سابل  ای  درادن  اپ  درادن ، رس  هک  دننک  یم  ادها  دارفا  ار  ییاهزامن  رایسب  هچ 

ص:75

.درک ءادها  ادخ  لوسر  هب  ار  هیطبق  هیرام ي  رصم  هاشداپ  هچنانچ  ( . 1 - ) 1
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تّین هفسلف ي  مود :

هراشا

تبرق و اـب  هارمه  هجوت  یبلق و  دـصق  تاداـبع ، تین  زا  دارم  تسا و  تین  رد  بحتـسم ، بجاو و  تاداـبع  همه ي  هکلب  زاـمن ، حور 
.یناکم برق  هن  تسا  يونعم  برق  برق ، زا  دارم  .تسا و  صولخ 

تمه فیعض  يا  بلط  یبرق  يادخ  رد  هب 

يراد هاشداپ  هب  هک  برقت  نیا  دنامن  هک 

قولخم و هب  شیامن  زا  وا  لمع  ینعی  دشاب ، هتـشادن  رگید  یفده  دنوادخ  هب  برق  تیاضر و  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  صولخ  زا  دارم  و 
.دشاب رود  هب  مه  ینابر  ریغ  ياه  هیاریپ  زا  نینچمه  و  رود ، يدام  عفن 

مکّیأ مکولبیل  ةایحلا  توملا و  قلخ  يذـلا  : » هفیرـش ي هیآ ي  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ار  یتیاور  یفاک  رد  هچناـنچ 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن   (1)« المع نسحأ 

نا دیری  يذلا ال  صلاخلا  لمعلا  لاق : ّمث  ۀقداصلا ، ۀینلا  هَّللا و  ۀیشخ  ۀباصالا  اّمنا  و  ًالمع ، مکبوصا  نکلو  ًالمع  مکرثکأ  ینعی  سیل  »
زا راگدرورپ  دارم  »(2) لمعلا ؛» نم  لضفأ  ۀّینلاو  ّلجوّزع  هَّللا  ّالإ  دحأ  هیلع  کحدمی 

ص:76

« .دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  سک  نآ   » 2 کلم / ( . 1 - ) 1
ثیدح 37. یئاهب ، خیش  نیعبرا  ( . 2 - ) 2
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« رت تسرد  لمع   » هب ار  امـش  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  دنک ، یم  شیامزآ  رتشیب » لمع   » هب ار  امـش  ادـخ  هک  تسین  نیا  ًالمع » نسحأ  »
.تسا هناقداص  ّتین  ادخ و  زا  سرت  اهنت  ندرک  لمع  تسرد  و  دنک ؛ یم  ناحتما 

« .تسا لمع  زا  رترب  ّتین ، انامه  و  دیاتسب ، ار  وت  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  یشاب  هتشادن  راظتنا  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  دومرف : سپس 

و دـشابن ، مدرم  فـیرعت  حدـم و  دـصق  هب  دـشاب و  ادـخ  يارب  طـقف  هک  تسا  هدرک  یفرعم  یلمع  ار  صلاـخ  لـمع  تـیاور  نـیا  رد 
تمعن رکـش  میلا و  باذـع  زا  تاجن  منهج و  زا  سرت  تشهب و  عمط  باوث و  دـصق  هب  هک  تسا  نآ  ّتین  صولخ  هجرد ي  نیرتالاب 

.دشابن اهنیا  لاثما  اعد و  تباجتسا  اه و 

: دراد یم  هضرع  مالسلا ) هیلع   ) یلع هچنانچ 

زا سرت  رطاخ  هب  ارت  اراـگدرورپ ) ») (1) کتدـبعف ؛» ةدابعلل  ًالهأ  کتدـجو  نکل  کتّنج  یف  ًاعمط  الو  كران  نم  ًافوخ  کتدـبع  ام  »
!« منک یم  تدابع  ار  وت  تهج  نیدب  و  ما ، هتفای  تدابع  هتسیاش ي  ار  وت  هکلب  منک ، یمن  شتسرپ  تتشهب  رد  عمط  يارب  تشتآ و 

حیحـص دـصاقم  نیا  زا  یکی  اب  لمع  هک  تسا  روهـشم  و  قوف ، دـصاقم  زا  یکی  تین  هب  لمع  تّحـص  رد  اـهقف  نیب  تسا  فـالتخا 
.تسا

!« دیناوخب دیما  میب و  اب  ار  وا  (2)«و  ًاعمط ؛» ًافوخ و  هوعداو  : » لثم ددعتم  تایآ  زا  هچنانچ 
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« .دنناوخ یم  ار  ام  دیما  میب و  لاح  رد  (1)«و  ًابهر ؛» ًابغر و  اننوعدی  تاریخلا و  یف  نوعراسی  اوناک   » و

!« دیوش راگتسر  دیاش  دیهد ، ماجنا  کین  راک  (2)«و  نوحلفت ؛» مکّلعل  ریخلا  اولعفاو  »

.ددرگ یم  مولعم  ًاحیرصت  ای  ًاحیولت  لمع  تحص 

: دنک یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینیلک  و 

باوثلل ًابلط  یلاعت -  كرابت و  هَّللاودـبع -  موق  و  دـیبعلا ، ةدابع  کلتف  باقعلا  نم  ًاـفوخ  ّلـجوّزع -  هَّللاودـبع -  موق  ۀـثالث : داـبعلا  »
(3) «. ةدابعلا لضفأ  یه  رارحالا و  ةدابع  کلتف  هل  ًاّبح  ّلجوّزع -  هَّللاودبع -  موق  و  ءارجالا ، ةدابع  کلتف 

یهورگ و  تسا ؛ ناگدرب  تدابع  نیا  هک  دننک ، یم  شتـسرپ  باقع  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  ادخ  یهورگ  دنا : هتـسد  هس  ادخ  ناگدنب  »
تهج هب  دننک  یم  شتسرپ  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ؛ نارودزم  تدابع  نیا  دننک و  یم  شتـسرپ  ار  ادخ  باوث ، ندروآ  تسدب  يارب 

« .تسا تدابع  نیرتهب  نیا  تسا و  ناگدازآ  تدابع  نیا  سپ  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  نیا 

اهنآ لمع  تّحص  هب  هّیماما ، ياهقف  هّیلمع ي  ياه  هلاسر  رد  هچنانچ  دیآ ، یم  تسد  هب  هورگ  هس  ره  تدابع  تحـص  ثیدح  نیا  زا 
.تسا هدش  حیرصت 
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نینچ هکلب  تسا ، لطاب  فالتخا  نودـب  دـننک ، فیرعت  وا  زا  هک  دـشاب  رظتنم  ای  دـشاب و  مدرم  هب  نداد  ناـشن  يارب  تداـبع  رگا  اـّما 
.دنا هدرمش  گرزب  ناهانگ  زا  ار  نآ  یلو  تسا ، تدابع  تروص ، هب  هچ  رگا  یلمع 

ادخ يارب  وضو  ای  دشاب ، وا  هقفن ي  زا  یصالخ  ًانمض  ادخ و  ياضر  يارب  هک  هبقر » قتع   » لثم دشاب  ایر  ریغ  هک  رگید  ياه  هیاریپ  اّما 
هدرک نایب  یهقف  ثحابم  رد  دشاب ، ماعط  زا  زیهرپ  يارب  نینچمه  ادخ و  ياضر  يارب  هزور  ای  دـشاب ، ندـش  کنخ  يارب  نمـض  رد  و 
رگا تسا و  لمع  هدـننک ي  لطاب  دـشاب  یبناج  یعبت و  رما  کی  ناونع  هب  تبرق  و  دـشاب ، یلـصا  ضرغ  رگا  اهدـصق  عون  نیا  هک  ما 

.دنز یم  رود  روحم  نیمه  رب  مه  اهقف  ياوتف  .تسا و  حیحص  لمع  دشاب ، سکعرب 

هک هدش  دراو  رابخا  رد  ور  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  عقاو  ّقح  هاگرد  لوبق  دروم  رتشیب  رت و  بوبحم  دـشاب ، رترود  ایر  زا  هک  یتدابع  ره 
.تسین شیامن  ایر و  یناهنپ  هقدص ي  رد  اریز  راکشآ ، زا  تسا  لضفا  یناهنپ  هقدص ي 

یناهنپ هناخ و  رد  ار  هلفاـن  ياـهزامن  و  راکـشآ ، ياـعد  زا  تسا  لـضفا  یناـهنپ ، ياـعد  و  راکـشآ ، زا  تسا  لـضفا  زین  یناـهنپ  رکذ 
يارب ندوب  ضحمم  ایر و  زا  يرود  طقف  روکذم  دراوم  للعلا  ۀلع  كارتشا و  هجو  هک  تسا  مولعم  دجاسم ، زا  تسا  لضفا  ندناوخ ،

.تسا ادخ 

لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 
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هَّللا اودـبعیل  اـّلإ  اورمأ  اـم  و  : » همیرک ي هیآ  ریظن  هدـش ، دراو  رایـسب  راـبخا  تاـیآ و  رد  تاداـبع  رد  صلاـخ  كاـپ و  تـّین  تـّیمها 
صلاخ وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  دنتسرپب  ار  ادخ  هک  نیا  زج  دوب ، هدشن  هداد  يروتـسد  اهنآ  هب  (1)«و  نیدلا ؛» هل  نیصلخم 

« .دننک

(2) «. هلمع نم  ریخ  نمؤملا  ۀّین   » و يون ؛» ام  ءيرما  ّلکل  و  « ؛» تاّینلاب لامعألا  اّمنإ  : » ثیداحا نینچمه  و 

هچناـنچ تسا ؛ صوـلخ »  » و تبرق »  » بجاو رما  ود  تسا : مزـال  بحتـسم  رما  ود  و  بجاو »  » رما ود  یبـلق  دـصق  رب  هوـالع  ّتین »  » رد
: دراد تحارص  بلطم  نیا  هب  لئاسو  رد  هرارز  هحیحص ي 

ناک ساّنلا  نم  دـحأ  اضر  هیف  لـخدأ  ةرخـآلا و  رادـلا  هَّللا و  هجو  هب  بلطی  ًـالمع  لـمع  ًادـبع  ّنا  ول  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  »
(3) «. اکرشم

زا یکی  يدونشخ  نآ ، رد  و  دروآ ؛ تسد  هب  ار  ترخآ  يارس  ادخ و  ياضر  نآ  هطساو ي  هب  دهاوخب  دهد و  ماجنا  یلمع  هدنب  رگا 
.تسا كرشم  درک ، لخاد  زین  ار  مدرم 

نآ حیضوت  هک  تسا  زامن  رد  عوشخ » عوضخ و   » يرگید و  تسا ، بلق » روضح  هّجوت و   » یکی زامن : ّتین  رد  بحتـسم  رما  ود  اّما  و 
: تسا ریز  حرش  هب 
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بلق روضح  هّجوت و  . 1

هجرد ي زا  دـشابن ، بلق  هّجوت  اب  هک  يزامن   (1) «، بلقلا روضحب  ّالا  ةالـص  ال  : » هدش تیاکح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا 
.دشاب زامن  ای  ای  هچ  رگا  ددرگ  لوبق  هزادنا  نامه  هب  دشاب  بلق  روضح  زامن  رد  هچ  ره  تسا ؛ طقاس  رابتعا 

ای نآ  مین  هتـشاد ، نآ  اب  لد  ار  هچ  نآ  رگم  دوش  یمن  هدرب  الاب  هدنب  زامن  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  زا 
.نآ سمخ  ای  نآ  عبر 

هّجوتم ییایند  روما  هب  زاـمن  ِلاـح  رد  و  درازگب ، هّجوت  اـب  زاـمن  تعکر  ود  سک  ره  هدـش : تیاـکح  مالـسلا ) هیلع   ) راـهطا هّمئا  زا  و 
.دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  زامن ، زا  دعب  دوشن ،

.دربب نامسآ  هب  ار  نمؤم  حور  هک  يزامن  نآ  هّتبلا  .تسا و  نمؤم  جارعم  زامن  هدمآ : ربخ  رد  مه  زاب 

.دنک یم  ریس  الاو  ملاوع  رد  تسا و  رانک  رب  يّدام  قئالع  زا  حور  نآ  يادا  عقوم  رد  هک  تسا  يزامن  هّجوت ، اب  زامن 

هک میشوکب  دیاب  اّما  میسرب ، هجرد  نآ  هب  ام  تسا  لکـشم  هچ  رگا  دنا و  هداد  ام  هب  نید  نایاوشیپ  ار  زامن  رد  هّجوت  هنومن ي  نیرتهب 
.دوش هکلم  ام  يارب  ات  مینک  نیرمت  مک  مک  ار  هّجوت » دنیارف   » میراذگب و رانک  زامن  عقوم  رد  ار  يویند  راکفا  لقاال 
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ياپ زا  ریت  ندرک  جراخ  ثیدح  هچنانچ  .داتفا  یم  یشوهیب  تلاح  هب  زامن  عقوم  رد  اهراب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح 
.تسا روهشم  ددرگ ، هّجوتم  هک  نیا  نودب  زامن ، لاح  رد  ترضح  نآ  حورجم 

.دشن هّجوتم  وا  داتفا و  هاچ  رد  يو  مشچ  لباقم  رد  شدنزرف  هک  دوب ، زامن  لاح  رد  يزور  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح 

.تسا یفاک  نآ  ّتیمها  یفرعم  يارب  دش ، رکذ  بلق » روضح  هّجوت و   » هرابرد ي هک  يرابخا  ثیداحا و 

: هتکن

ار ذغاک  نیب  هّرذ  نودب  باتفآ  نامه  ارچ  دنازوس ؟ یم  ار  ذغاک  نیب  هّرذ  هلیسو ي  هب  باتفآ  هنوگچ  هک  دیا  هدرک  تقد  نونکات  ایآ 
؟ دنک یم  هچ  دروم  نیا  رد  نیب  هّرذ  دنازوس ؟ یمن 

یم زکرمتم  دنمان ، یم  نوناک »  » هک دوخ  زا  جراخ  هطقن  کی  رد  دـنک و  یم  يروآ  عمج  هدـیبات  شحطـس  رب  هک  ار  يرون  نیب ، هّرذ 
ترارح اب  تسا  ربارب  زین  نآ  ترارح  تسا و  لماش  هدـیبات  نیب  هّرذ  گرزب  حطـس  رب  هک  يا  هعـشا  ّصاوخ  همه ي  هطقن  نیا  دزاس ،

.نیب هرذ  حطس  مامت 

رد تلاح  نیا  نوچ  دوش و  یم  ماجنا  وا  رکف  رد  نیب  هّرذ  لمع  نامه  دزاس  زکرمتم  ار  دوخ  رکف  بلق  روضح  اب  یتقو  زین  رازگزاـمن 
ضیف و ِرون  میتفگ : هچنانچ  .دنک  یم  زکرمتم  ار  باتفآ  هک  نیب  هّرذ  دننام  .دوش  یم  هدامآ  دنوادخ  ضیف  كرد  يارب  دش ، ادیپ  يو 

.دریگ ارف  ار  ام  دوجو  یهلا  قشع  زوس  ات  میزاس  رون  نآ  تفایرد  لباق  ار  دوخ  دیاب  ام  طقف  تسه  اج  همه  رد  یهلا  تمحر 
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، دزاس یم  زکرمتم  نوناک ) هطقن (  کی  رد  هتفرگ و  دوخ  رظن  دروم  ءیـش  زا  ار  هدنکارپ  رون  یـساکع  نیبرود  یـسدع  رگید : یلاثم 
ار قح  دوجو  ضیف  رون  رگا  مه  ام  .دوش  پاچ  نآ  رب  ات  دتسرف  یم  یساکع  هشیش ي  يور  هعـشا ، توافتم  ریـس  اب  ار  رون  نامه  دعب 

ادیپ ار  وا  يوب  گنر و  میناسرب و  پاچ  هب  دوخ  دوجو  رد  رای  خر  زا  یسکع  میناوت  یم  مینک  تفایرد  زکرمتم  روط  هب  زامن  لاح  رد 
(1) .مینک

( عوشخ عوضخ و  : ) ینتورف . 2

هراشا

رد دوبعم  تبیه  تمظع و  روهظ  ثعاب  هک  دوخ  يالوم  هب  تبـسن  دـبع  ّللذـت  ّمات و  هّجوت  تلاح  زا  تسا  ترابع  زامن  رد  عوضخ » »
.ددرگ لصاح  وا  رد  تشگزاب  شزوپ و  دیما و  ءاجر و  فوخ و  تلاح  هک  يروط  هب  دوش  یم  رازگزامن  بلق 

یم رهاظ  حراوج  ءاـضعا و  رد  قح  ترـضح  تمظع  اـب  هاگـشیپ  رد  بدا  نیا  هک  .رهاـظ  رد  بدا  راـهظا  زا  تسا  تراـبع  عوشخ » »
.دننک یم  یلجت  هنینأمط  راقو و  بدا و  تیاهن  رد  ود  ره  هک  .تسا  یبلق ) روما   ) حناوج هب  طوبرم  عوضخ  هک  روط  نامه  دوش ؛

: هدومرف نونمؤم  هروس ي  رد  دنوادخ 
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عضاخ و زامن  رد  هک  تسا  ینمؤم  نآ  يارب  يراگتـسر  حـالف و  ینعی   (1) «، نوعشاخ مهتالـص  یف  مه  نیذلا  نونمؤملا *  حلفأ  دق  »
.دیامن ینتورف  دشاب و  عشاخ 

: رگنشور هتکن ي 

يزیچاـن ینوبز و  فعـض و  هک  ار  دوخ  تیعقوـم  رگا  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  هدـمآ  شناد » روـن و   » هیرـشن ي رد  هچنآ  هصـالخ ي 
هب عوشخو  عوضخ  تلاح  ًاعطق  دـیامن ، كرد  تسا ، تقلخ  ملاوع  مامت  هدـننیرفآ ي  هک  قح  ترـضح  تمظع  اـب  هاگـشیپ  رد  تسا 
یم ادیپ  یگتسکش  عوضخ و  تلاح  رتدایز  دشاب ، هتـشاد  هجوت  دنادب و  رتشیب  ناسنا  ار  هلحرم  ود  نیا  هچ  ره  و  دهد ، یم  تسد  يو 

: دیامرف یم  نآرق  رد  هچنانچ  دنک ،

.تسا نایاناد  يارب  ادخ  هب  تبسن  عوشخ  ینعی   (2) «، ءاملعلا هدابع  نم  هَّللا  یشخی  اّمنإ  »

هاگآ زین  دوخ  یناوتان  زجع و  هب  یفرط  زا  و  دـندوب ، قح  ترـضح  ییاسانـش  تفرعم و  لها  یفرط  زا  هک  نید  ناگرزب  تهج  نیا  زا 
.دنتشاد عوشخ  عوضخ و  تیشخ و  فوخ و  رتدایز  دندوب ،

! درک یمن  ریثأت  وا  لاح  رد  دش  یم  بارخ  ایند  رگا  هک  دش  یم  دوخیب  دوخ  زا  نانچ  زامن  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
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! دوب ناور  وا  کشا  لیس  دیزرل و  یم  دیب  لثم  زامن  لاح  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح 

.دیشوج یم  گید  لثم  زامن  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح 

كرد ار  یگدنب  تقیقح  میناوت  یمنو  میرادن  ار  یلاعت  يراب  ترضح  تخانـش  ماقم  نآ  نوچ  میا !؟ هدیـسرن  اه  ماقم  نیا  هب  ام  ارچ 
.مینک

یم تیاعر  ار  يرهاظ  بدا  دراد و  هّجوت  ردقچ  دوش  یم  دراو  هک  یماگنه  دـنا  هدـیبلط  یگرزب  ای  هاشداپ  هاگـشیپ  رد  هک  ار  یـسک 
هک یسک  سپ  دراد ، ادخ  زا  دراد  هچ  ره  درادن و  یتردق  شدوخ  زا  هک  تسا  يزجاع  هدنب ي  مه  هاشداپ  نآ  هک  یتروص  رد  دنک ،

نیا زا  شیب  تسا  راوازس  هداتـسیا ، دنتـسه  وا  رّخـسم  توکلم ، کلم و  ملاع و  تارک  همه ي  هک  ملاع ، نیطالـس  ناطلـس  لباقم  رد 
.دشاب ناسارهو  عشاخ  نازرل و  بدؤم و 

: ددرگ یم  بلق  روضح  عوشخ و  بجوم  هک  يروما 

؟ تسیچ دوجس  عوکر و  دوعق و  مایق و  نیا  زا  روظنم  مینک و  یم  تبحص  هک  اب  میا و  هداتسیا  هک  لباقم  رد  هک  مینک  رکف  . 1

.تسا رتهب  یشاب  نآ  یناعم  تفتلم  رگا  هک  زامن ، ظافلا  یناعم  هب  هّجوت  . 2

یم کمک  رایـسب  عوشخ  عوضخ و  بلق و  روضح  هب  ندـناوخ  زامن  ّینأت  اب  و  سفن ، شمارآ  هنینأمط و  اب  هارمه  تئارق  رد  لیترت  . 3
.دنک

، فلتخم راکفا  هلـسلس  یناعم ، یعادـت  هار  زا  هنرگو  میوش ، ادـخ  داـی  هب  مینک و  نوریب  ار  نآ  عیرـس  دـش  بلق  دراو  هک  يراـکفا  . 4
.مینام یم  مورحم  زامن  یقیقح  دئاوف  زا  زامن  رخآ  ات  دروآ و  یم  موجه  بلق  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی 
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روضح ساوح و  زکرمت  ثعاـب  اـت  مینک ، هجوت  هدجـس  ّلـحم  رهم و  هب  میراد و  هاـگن  بناوجو  فارطا  هب  هّجوت  زا  ار  دوخ  مشچ  . 5
.ددرگ عوشخ  عوضخ و  بلق و 

و تسد ، فک  هب  تونق  لاح  رد  و  ینیب ، فرط  ود  هب  هدجس  لاح  رد  اپ ، ود  لباقم  عوکر  لاح  رد  هدش : هیصوت  رابخا  رد  ور  نیا  زا 
.دینک رظن  نماد  هب  سولج  لاح  رد 

ثیدـح رد  دوش ؛ لصاح  مزال  هّجوت  ات  دـشابن  یتحاران  تلاح  رد  هدـعم و  ینیگنـس  تلاسک و  یگدولآ و  باوخ  لاـح  رد  زاـمن  . 6
: هک تسا 

ار زامن  یگدولآ  باوخ  تلاسک و  تلاح  اب  »(1) يراکس .» متنأ  ةالصلا و  اوبرقت  ال  ...ًاسعانتم ؛ ًالساکتم و ال  ةالـصلا  یلإ  مقت  «و ال 
(2)« .دیوشن کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دیامرف ): یم  نآرق  رد  هچنانچ  ( ؛ ...دیرادن اپ  هب 

زیچان باسح  تراجت و  ییایند و  روما  رکف  رد  و  دشاب ، هتـشاد  أدـبم  هب  هّجوت  رازگزامن  صخـش  هک  تسا  یعقوم  زامن  لماک  دـئاوف 
.دشابن ایند 

: دیوگ یم  رعاش 

مراد تربارب  ردنا  لد  يور  هن  رگا 
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: دیامرف یم  دنوادخ  اتسار  نیا  رد  و 

« .دنلفاغ زامن  لاح  رد  هک  ییاهنآ  نارازگزامن ، رب  ياو  »(1) نوهاس ؛» مهتالص  نع  مه  نیذلا  نیّلصملل *  لیوف  »

.دوش یمن  زامن  هّجوت  اب  زج  زامن  ینعی   (2) «، بلقلا روضحب  ّالا  ةالص  ال  : » دنا هدومرف  هک  تسا  نانچ  زامن  رد  هّجوت  ّتیمها 

هب ادخ  و  دوش ، یم  عفر  ادخ  وا و  نیب  باجح  داتسیا ، زامن  هب  هدنب  نوچ  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا 
ریخ ییوکین و  وا  رب  نامـسآ  بناوج  زا  و  دـنیوگ ، یم  نیمآ  وا  ياعد  رب  دـننک و  یم  زامن  وا  زامن  هب  هکئـالم  دروآ و  یم  يور  يو 

.زامن رگم  درک  دهاوخن  هّجوت  زیچ  چیه  هب  دنک ، یم  تاجانم  هک  اب  دنادب  رگا  هک  دنز  یم  دایرف  قح  يدانم  و  دراب ، یم 

.دنکفا یمن  رظن  دشاب ، هدرکن  هدامآ  زامن  هب  دوخ  ندب  اب  ار  دوخ  لد  هک  یمدآ  زامن  هب  ادخ  دومرف : رگید  ربخ  رد  زین  و 

روضح رد  صقن  هطـساو ي  هب  هک  بجاو  ياهزامن  ياه  ناصقن  ات  هدش ، هیـصوت  هلفان  زامن  هدش : تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا 
، دـنک هّجوت  لذـب  زاـمن  رد  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نآ  هّیموی  ضئارف  رب  بتاور  ندوب  ربارب  ود  ّتلع  و  ددرگ ، ناربج  هدرک  ادـیپ  بلق 

ثلث ود  هک  میناوخ ، یم  هلفان  نآ  ربارب  ود  اذـل  میـشاب ؛ هّجوت  بلق و  روضح  اب  میناوت  یمن  رتشیب  ار  زامن  زا  ثلث  کی  لداـعم  ًاـبیرقت 
همیمض ي لفاون  زا  ار  رگید 
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.میشاب هدناوخ  هّجوت  اب  ِزامن  تعکر  زور 17  هنابش  ره  رد  هجیتن  رد  ات  مییامن ؛ ضئارف 

هطقن ي هب  ور  یعیبـط  لاـح  هب  زاـب  دـننادرگب ، فارطا  هب  ار  وا  هچ  ره  هک  دـشاب  اـمن  بطق  هبرقع ي  لـثم  دـیاب  زاـمن  رد  نمؤم  بلق 
.ددرگرب هّجوت  تلاح  هب  عیرس  دش ، هتفرگ  وا  هّجوت  تقو  ره  زین  رازگزامن  دتسیا ، یم  بونج 

نآ ینشور  ور  نیا  زا  دیامن ، یم  عمتجم  زکرمتم و  نوناک  هطقن ي  رد  هدیبات ، نآ  حطـس  مامت  يور  هک  ار  يرون  ترارح و  نیب  هّرذ 
.دنازوس یم  هک  تسا  دایز  مه  نآ  ترارح  دایز و  هطقن 

امش بلق  ینعی  درک ، دیهاوخ  ادیپ  ار  نیب  هّرذ  لمع  نامه  دیزاس ، یم  زکرمتم  ار  دوخ  رکف  دینک و  یم  هّجوت  زامن  رد  یتقو  مه  امش 
.دنک یم  بذج  دوخ  ینوناک  هطقن ي  هب  تسا ، طسبنم  هک  ار  یهلا  تمحر  ضیف  ملاع  همه  زا 

ایرد يور  زا  هتـسویپ  هک  یجاوما  دننام  تسا و  هدـنکارپ  رایـسب  ناسنا  راکفا  اریز  تسا  لکـشم  رایـسب  زامن  رد  بلق  روضح  هّجوت و 
.نیمک رد  زین  ناطیش  دنک و  یم  دمآ  تفر و  مه  راکفا  دزاس ، یم  ناشورخ  ار  نآ  درذگ و  یم 

ور ریزگان  ناطیش  دمآ  ادخ  دای  یتقو  دننک ، یم  فرصت  ار  لد  ياهرگنس  ناطیش ، رکـشل  هلـصافالب  دش ، لفاغ  ادخ  دای  زا  لد  یتقو 
.دهن یم  زیرگ  هب 

دیآ رد  هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید  رایغا  تبحص  ياج  تسین  لد  رظنم 
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هماقا ناذا و  هفسلف ي  موس :

ناگدنناوخ كاپ  نادـجو  هدـهع ي  هب  ود  نیا  تواضق  هسیاقم و  اسیلک ؛ سوقان  لباقم  رد  تسا  مالـسا  رئاعـش  نیرت  گرزب  زا  ناذا 
.دشاب

ملاع هب  ار  ام  بلق  و  دـشک ، یم  نوریب  تایّدام  بالجنم  زا  و  دـنک ، یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  ناذا  تـالمج  ياـنعم  هب  هجوت 
.تسا تاّیونعم  تایّدام و  نیب  خزرب  ناذا  دزاس ؛ یم  هجوتم  تاّیعیبط  قوف 

: دومرف یم  دیدرگ و  یم  لّسوتم  ناذا  هب  دوش  تحار  ییایند  تالاغتشا  زا  تساوخ  یم  تقو  ره  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ 
«. لالب ای  انحرأ  »

یم هدادرـس  هعماج  ياضف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) متاخ یّبن  تّوبن  یهلا و  صلاخ  دیحوت  يادن  دراد و  یم  رب  گناب  نذؤم  یتقو 
هب راعـش  نیرتالاب  تسین و  یندرک  فصو  هک  دـنک  یم  داجیا  ناهج  مدرم  رگید  نیملـسم و  هّیحور ي  رد  یقیمع  ریثأـت  ناـنچ  دوش 

.دور یم  رامش 

تسا و حـالف  زوف و  بجوم  هک  نیا  هب  تسا ، زاـمن  فاـصوا  رکذ  و  تّوـبن ، هب  رارقا  و  وا ، یگناـگی  ادـخ و  تمظع  راـهظا  ناذا  رد 
.درک باتش  وا  يوس  هب  دیاب  و  دشاب ، یم  لامعا  نیرتهب 
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دبلاک زا  اه  ناج  روص ، رد  لّوا  ندـیمد  اب   ) دراد هراشا  مود  روص  هب  هماقا  و  لیفارـسا ؛ روص  هب  ای  تمایق  يدانم  هب  تسا  هراـشا  ناذا 
(. دنوش یم  هدنز  همه  دندرگ و  یم  زاب  اه  ندب  هب  حاورا  روص ، رد  دّدجم  ندیمد  اب  دوش و  یم  جراخ 

.تسا هدیسر  هماقا  ناذا و  يارب  يا  هداعلا  قوف  باوث  رامشیب و  دئاوف  راثآ و  رابخا ، رد 

نیا ندینش  ماگنه  هب  زابرس  هک  ددرگ  یم  دنلب  هناخزابرس  رد  هک  تسا  تمدخ  هب  رضاح  روپیـش  ای  بوشآ ، روپیـش  ِلاح  ناذا ، ِلاح 
ًانایحا و  يزابرس ، تمدخ  يارب  حّلسم  زّهجم و  هدامآ و  دناسر و  یم  روضح  زکارم  هب  هدرک و  تمدخ  هب  هدامآ  ار  دوخ  عیرـس  ادص 

.دوش یم  يزاب  ناج 

اب ار  دوخ  دوش و  یم  هدامآ  قح  ترضح  هب  هّجوت  هعیبطلاءاروام و  ملاع  اب  طابترا  يارب  ناذا ، يادص  ندینـش  اب  مه  رازگزامن  ِنمؤم 
: دیامرف یم  نآرق  هچنانچ  دناسر  یم  زامن  ّلحم  هب  باتش 

رکذ يوس  هب  دوش ، یم  هتفگ  ناذا  هعمج  زور  زاـمن  يارب  هک  یناـمز  »(1) هَّللا .» رکذ  یلإ  اوعساف  ۀعمجلا  موی  نم  ةالـصلل  يدون  اذإ  »
« .دیباتشب ادخ 

ص:90

.9 هعمج /  ( . 1 - ) 1

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
http://www.ghaemiyeh.com


تاریبکت هفسلف ي  مراهچ :

: هدمآ تیاور  رد  هچنانچ  دوش ، لصاح  نآ  هب  زامن  میرحت  هک  تسا  ریبکت  زامن  ءزج  نیلوا 

(1) «. میلستلا اهلیلحتو  ریبکتلا  اهمیرحت  ءوضولا و  ةالصلا  حاتتفإ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هَّللا لوسر  لاق  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاق  »

نآ رارکت  زین  هماقا و  ناذا و  ءادـتبا  نینچمه  (2) و  تاریبکت رارکت  نآ و  رخآ  رد  هچ  زامن و  لّوا  رد  هچ  ریبکت ، ندـمآ  هفـسلف ي  و 
ددرگ کچوک  اهنآ  شیپ  تایّدام  ایند و  ات  دنوش  رکذـتم  مدرم  ار  یهلا  تمظع  هک  تسا  نآ  يارب  هماقا ، ناذا و  ینایاپ  ياهزارف  رد 

فوخ و یبلق ، هّجوت  اب  زامن  رد  و  دنباتـشب ؛ زامن  هب  هدراذگ ، نیمز  ار  ایند  راک  و  دـننک ، ادـیپ  رتشیب  قح  ترـضح  هب  هّجوت  لابقا و  و 
.ددرگ نیزگیاج  اه  لد  رد  یهلا  تبیه 

وحن هب  ار  تقیقح  نیا  ریبـکت  هملک ي  تسا و  دوبعم  تمظع  راـهظا  زاـمن  تقیقح  هک  ارچ  تسا ، زاـمن  نکر  مارحـالا ، ةریبـکت  نیا 
.دزاس یم  ناشن  رطاخ  حیرص 
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یم نایاپ  لیلحت  اب  عورـش و  میرحت  اب  هک  هدش  هیبشت  جح »  » هب زامن »  » تیاور نیا  رد  ح 4 . ص 366 ، ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
دریذپ

.تسا بحتسم  هّیقب  بجاو و  یکی  هدش ، دراو  ریبکت  زامن 31  تعکر  راهچ  رد  ( . 2 - ) 2
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(1) .دوش رّوصت  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  رت  گرزب  ادخ  هک  تسا  نآ  ربکا » هَّللا   » يانعم اریز 

میناوـتب هک  نیا  زا  تسا  رت  گرزب  هکلب  .تسا  ملاـع  رد  لوـقعم  سوـسحم و  ءایـشا  همه ي  زا  رت  گرزب  دـنوادخ  ینعی  ربـکا » هَّللا  »
.میئامنب فیصوت  ار  وا  تمظع 

مهو لایخ و  نامگ و  سایق و  زا  رترب  يا 

متخادنا رـس  تشپ  ار  ایند  تایّدام و  منادرگ و  يور  ادخریغ  زا  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  مارحالا ، ةریبکت  لاح  رد  ندرک  دنلب  تسد  و 
.میاسایب وا  اب  یمد  لماک ، هجوت  بلق و  روضح  اب  ات 

دشاب ایند  رس  زا  تنتشاد  رب  تسد  عورش  ماگنه  هک  تسا  زامن  وت  زامن  نآ 

ص:92

یم ار  وا  وت  هک  ییادـخ  نآ  نذؤم  يا  تفگ : ربـکا ،» هَّللا  : » دـیوگ یم  نذؤم  دینـش  ناـفرع  باـبرا  زا  یکی  هک  تسا  لـقن  ( . 1 - ) 1
نذؤم نآ  اریز  دـشاب ، الط  زا  یجنگ  دـیاب  هتفگ ، ار  مالک  نیا  هک  ییاج  نآ  تفگ : دینـش  يرگید  فراع.تسا  نم  ياپ  ریز  یتسرپ 
دندرک وجتسج  تسا ، نم  ياپ  ریز  نآ  تسا و  لوپ  یناوخ  یم  ار  وا  وت  هک  ییادخ  نآ  هتفگ : وا  و  دیوگ ، یم  ناذا  ایند  لوپ و  يارب 

.دندرک ادیپ  یجنگ  اجنامه  و 
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مایق هفسلف ي  مجنپ :

ّلک ءزج ، لک و  هقالع ي  هب  هک  يروط  هب  تسا ، زامن  مهم  ءازجا  ناکرا و  زا  زامن  رد  نداتـسیا  تسا ، ماـیق  زاـمن ، تاـبجاو  زا  یکی 
.تسا روهشم  عیاش و  تسا  هزور  هک  مایص  لباقم  رد  مایق  قالطا  و  دنمان ؛ زین  مایق  ار  زامن 

دیابن هزاجا  نودبو  تسا  بدا  نداتسیا  ناگرزب  لباقم  رد  و  تسا ، هتفهن  يرتشیب  عوشخ  عوضخ و  ینتورف و  للذت و  راهظا  مایق ، رد 
.تسا روکذم  روما  تادابع  زامن و  حور  .تسشن و 

؛ تسا رتشیب  شباوث  زین  هداتسیا ، بحتسم  ِزامن 

.دوش یم  عقاو  رثؤم  رتشیب  هداتسیا ، هباطخ ي 

مالـسا ردص  رد  هکلب  دنهد ، یمن  ندـناوخ  هتـسشن  هزاجا ي  هدـش و  دراو  هداتـسیا  لاح  هب  نابرق  رطف و  دـیع  هعمج و  زامن  هبطخ ي 
(1) .دوب هیواعم  دناوخ ، هتسشن  هبطخ ي  هک  یسک  لّوا  و  هدوب ، هداتسیا  لاح  هب  همه  اه  هباطخ 

: هک مینک  یم  دای  رشحم  زور  رد  قیالخ  فوفص  مایق  نداتسیا و  زا  زامن ، مایق  لاح  رد 

ص:93

ص 52. یهتنملا ، ۀّمتت  ( . 1 - ) 1
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(2) «. نومّلکتیال ًاّفص  ۀکئالملاو  حورلا  موقی  موی  »(1) نیملاعلا ،» ّبرل  سانلا  موقی  موی  »

رد هکئالم  سدقلا و  حور  گرزب  هتشرف ي  نآ  دنتسیا  یم  فص  هب  هک  يزور  «، » دنتسیا یم  ملاع  راگدرورپ  يارب  مدرم  هک  يزور  »
« .دننک یمن  ملکت  هک  یلاح 

چیه هداتـسیا و  فص  کی  رد  ییاهنت  هب  ماما  هداتـسیا و  همه  تعامج  فوفـص  هک  تسا  تعامج  زامن  لاح  رد  تایآ  نیا  قادـصم 
.دنهد ارف  شوگ  توکس  لاح  رد  ار  ماما  تئارق  دیاب  دنرادن و  مّلکت  قح 

تضهن مایق و  دننام  .دشاب  فده  هب  ندیـسر  يارب  یناشف  ناج  يراشفاپ و  یگداتـسیا و  هک  یقیقح ، مایق  هب  دراد  هراشا  يرهاظ  مایق 
لّمحت و  فلاخم ، ایند  کی  لباقم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مایق  يوما و  هاگتـسد  ندیبوک  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

.فده هب  ندیسر  يارب  تالکشم  همه 

نـالوسر و ادـخ و  هب  ناـمیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هچناـنچ  فدـه ، هب  لـماک  ناـمیا  هب  تسا  طونم  ماـیق ، زا  عون  نیا 
هدـش لزان  وا  رب  شراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  هب  ربمایپ  »(3) ّهبر ؛» نم  هیلإ  لزنأ  امب  لوسرلا  نمآ  : » تشاد لـبق  یهلا  بتک  هکئـالم و 

نیا زا  دوبن ، نیقی  نامیا و  رب  ینبم  اه  نآ  یملع  ياه  هیرظن  اه و  يروئت  تاّیضرف و  هک  نادنمـشناد ، فالخ  هب  تسا ،» هدروآ  نامیا 
.دنک یم  راهظا  ار  دوخ  هدیقع ي  فالخ  هلیلاگ  هچنانچ  دندرک ، یمن  يراشفاپ  رطخ  عقوم  رد  ور 

ص:94

6 نیففطم / ( . 1 - ) 1
38 أبن /  ( . 2 - ) 2

.285 هرقب /  ( . 3 - ) 3
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نآ طرـش  هب  مییامن  یم  دوخ  سیئر  ار  وت  میهد و  یم  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دـنتفگ : یم  هک  نیفلاـخم  باوج  رد  مالـسا  ربمغیپ  یلو 
نم تسد  رد  ار  دیـشروخ  هاـم و  دـینک و  راذـگاو  نم  هب  ار  ملاـع  برغم  قرـشم و  رگا  دوـمرف : يرادرب ! تـسد  اـم  نایادـخ  زا  هـک 

(1)! مراد یمن  رب  تسد  دوخ  هدیقع ي  زا  دیراذگب ،

تورث و زا  یهاوخب  هچ  ره  هک  دش  یم  هداد  دیزی  هدـنیامن ي  فرط  زا  داهنـشیپ  نیمه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  رّرکم  هچنانچ 
يوس هب  تعیب  تسد  نم  لـثم  زگره  دومرف : یم  باوج  رد  ینک ! تعیب  دـیزی  اـب  اـت  دوش ، یم  هداد  وت  هب  مارتـحا  تّزع و  تساـیر و 

دوخ فده  زا  تسد  زگره  دـیدهت  عیمطت و  اب  هک  ما  هدـش  گرزب  یناسک  نماد  رد  نم  ....منک  یمن  زارد  ملاظ  قساف  درم  نیا  ِلثم 
.دنتشاد یمن  رب 

هناورپ دیرد و  یم  مه  زا  ار  رکشل  هوبنا  فوفص  هک  تشاد  تماقتسا  يراشفاپ و  نانچ  نینح  گنج  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
ۀعیبلا لهأ  ای  دز : دایرف  دوب ، اسر  يادص  ياراد  تماق و  دنلب  رایـسب  هک  سابع  ات  درک ، تیامح  ادخ  لوسر  زا  دودعم  يا  هّدع  اب  راو 

!؟ دینک یم  رارف  اجک  ةرقبلا ! ةروس  لهأ  ای  ةرجشلا 

ات دندومن  تماقتسا  دنام ، اهنت  هزمح  اب  یلع  ترضح  دنداهن و  رارف  هب  ور  باحصا  تماقتـسا ، مدع  هطـساو ي  هب  زین  دحا  گنج  رد 
.دش دیهش  هزمح 

هب وناز  هبترم  نیدنچو  دیـسر  وا  ندـب  رب  مخز  دون  ات  درک  عافد  تیامح و  ادـخ  لوسر  زا  هنت  کی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 
.درک یم  عفد  ادخ  لوسر  زا  ار  نانمشد  دیسر و  وا  تسد  هب  راقفلاوذ  ریشمش  داد و  ترصن  ار  وا  دنوادخ  دز و  نیمز 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

ص:95

.بولقلا ةایح  راونالاراحب و  .ر ك : ( . 1 - ) 1
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!« تسا هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  : » دـنتفگ هک  یناسک  نیقی  هب  »(1) ۀکئالملا ؛» مهیلع  لّزنتت  اوماقتـسا  ّمث  هَّللا  اّنبر  اولاق  نیذـلا  ّنا  »
« .دنوش یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک  تماقتسا  سپس 

يروش دوه و  هروس ي  رد  .هدومرف و  رّرقم  وکین  شاداپ  نآ  يارب  و  هدوتـس ، ار  تقیقح  قح و  يارب  يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـنوادخ 
!« نک تماقتسا  يا  هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  سپ  « ؛  (3)  - (2)« ترمأ امک  مقتساف  : » هدومرف رما  تماقتسا  هب  ار  شربمغیپ 

ص:96

30 تلصف /  ( . 1 - ) 1
112 دوه /  ( . 2 - ) 2

تسین و راـبتعا  دروم  نادـنچ  درک ، ریپ  ارم  دوه  هروس ي  ینعی  دوه ،» ةروس  ینتبّیـش  : » دوـمرف ترـضح  هک  ترهـش  نیا  و  ( . 3 - ) 3
رد  ) درک ریپ  ارم  هعقاو »  » و دوه »  » هروس ي دومرف : هک  هدـمآ  یفاـص  ریـسفت  باـتک  رد  نآ  ربتعم  تیاور  هکلب.درادـن  يربتعم  تیاور 
هن دـشاب  باذـع  تاـیآ  زا  ّرثأـت  ربمغیپ  يریپ  ّتلع  دـیاش  و  (. هدـش رکذ  يورخا  يویند و  باذـع  قاّـسف  راّـفک و  يارب  هروس  ود  نیا 

هفیرش هیآ ي  زا  هک  دوب  مکحم  يردق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتاذ  تماقتـسا  اریز  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تماقتـسا 
يروش هروس ي  دیاب  سپ  دوب ، ادخ  لوسر  يریپ  ببـس  دوه  هروس ي  رد  تماقتـسا  هب  رما  رگا  و.تشادـن  ترـضح  لاح  هب  یتوافت 

نآ تسا و  ربمغیپ  دوخ  يارب  تماقتسا  هب  رما  يروش  هروس ي  رد  هک  تسا  نیا  شّرس.دراد  ار  بلطم  نیمه  هک  دشاب  هدش  رکذ  مه 
ادخ لوسر.تسا  هدش  رما  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسکو  ربمغیپ  تماقتسا  هب  دوه  هروس ي  رد  تشاد و  ار  تماقتسا  تیاهن  راوگرزب 

ود رد  تسرد.دش  ریپ  دننک  ظفح  ار  دوخ  تماقتسا  دنتساوخ  یمن  هک  نارگید  تماقتسا  تمحز  زا  هکلب  دشن ، ریپ  دوخ  تماقتسا  زا 
.ددرگ موهفم  ادخ  لوسر  ندش  ریپ  ببس  و  مولعم ، هتکن  ات  دینک  ّتقد  روکذم  هیآ ي 
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زا و  امن ، تماقتـسا  يا  هدش  رومأم  هک  نانچنآ  (1)«و  مهئاوهأ ؛» عبتتال  ترمأ و  امک  مقتـسا  و  : » تسا نینچ  هیآ  يروش  هروس ي  رد 
« .نکم يوریپ  نانآ  ياه  سوه  يوه و 

؛ نک تماقتسا  يا  هتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  سپ  »(2) کعم ؛» بات  نم  ترمأ و  امک  مقتساف  : » تسا نینچ  هیآ  دوه  هروس ي  رد  و 
(.« دننک تماقتسا  دیاب   ) دنا هدمآ  ادخ  يوس  هب  وت  اب  هک  یناسک  نینچمه  و 

ریپ هتسخ و  تماقتسا ، هب  اهنآ  توعد  تمحز  زا  و  تّما ، ندرکن  تماقتـسا  زا  نکلو  دش  یمن  هتـسخ  دوخ  تماقتـسا  زا  ربمغیپ  سپ 
.دش

مایق و تیاهن  دنک و  یم  هزرابم  نیفلاخم  اب  هک  دشاب  نیا  تسا ، مئاق  مالسلا ،) هیلع   ) نامز ماما  باقلا  زا  یکی  هک  نآ  تهج  دیاش  و 
.دهد یم  ناشن  دوخ  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  تماقتسا 

نب قراط   » دوخ مالغ  داتفا ، اپورا  ریخستو  حتف  رکف  هب  مالسا ، یئاقیرفآ  ههبج ي  ياوق  لک  هدنامرف ي  ریـصن ،» یـسوم   » هک یماگنه 
.درک هناور  ایناپسا  يوس  هب  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  ار  دایز »

هک دیشیدنا  دوخ  اب  دید ، فیعـض  ار  نمـشد  هّیحور ي  و  اّیهم ، حتف ، هلمح و  يارب  ار  هنیمز  دیـسر ، ّتیرومأم  ّلحم  هب  قراط »  » یتقو
هب میمصت  دوخ  اذل  دوش ، هدامآ  رادیب و  نمـشد  اسب  هچ  دوش ، روتـسد  رظتنم  و  هداتـسرف ، شرازگ  لک  هدنامرف ي  يارب  دهاوخب  رگا 

.تفرگ هلمح 

ص:97

15 يروش /  ( . 1 - ) 1
.112 دوه /  ( . 2 - ) 2

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب یعمج  دندید ، ار  اه  یتشک  شتآ  ياه  هلعش  یتقو  دندز »! شتآ  دندوب ، هدرک  روبع  ایرد  زا  نآ  اب  هک  ار  اه  یتشک  و  داد : روتسد 
« .یتخاس هاتوک  ناملزنم  هناخ و  زا  ار  نامتسد  يدرک و  هراچیب  ار  ام  اه  یتشک  ندنازوس  اب  وت  : » دنتفگ دندرک و  ضارتعا  وا 

هک یهوک  هنماد ي  رب  هتساوخ ، رب  اج  زا  سپس  دشاب »! هتشاد  صوصخم  هنایشآ ي  هک  تسین  غرم  دننام  ناملـسم  درم  : » تفگ قراط 
ار جاوما  دایرف  هک  دناوخ  جّیهم  نانچ  يا  هبطخ  ایرد ، نیگمـشخ  ناشورخ و  جاوما  لباقم  رد  دـنناوخ  یم  قراطلا  لبج  ار  نآ  زورما 

: تفگ نینچ  وا  تخاس ، رثا  یب  اه  شوگ  رد 

هقوذآرپ و ياهرابنا  امش  نانمشد  تسا ، امـش  يور  شیپ  نمـشد  رامـش  یب  هاپـس  و  رـس ، تشپ  رد  مطالتم  يایرد  کنیا  مدرم ! يا  »
نآ زج  یحالـس  دـیروآ و  رد  نمـشد  تسد  زا  دوخ  دـنمورین  ياه  هجنپ  اب  هچنآ  زج  تسین  ییاذـغ  امـش  يارب  یلو  دـنراد ، هحلـسا 

!« دیرادن دیا  هتسب  رمک  رب  هک  اهریشمش 

هدرک و لّمحت  ار  اه  یتخـس  مامت  هک  دروآ  رد  شورخ  شوج و  هب  ار  هورگ  نآ  تریغ  نوخ  نانچ  روش  رپ  یـسامح و  هبطخ ي  نیا 
.دندیدرگ لئان  ینایاش  حتف  هب 

طونم و ایند  ود  رد  یلاعت  یّقرت و  و  هدرک ، راداو  ّتیلاعف  هب  رتهب  یگدـنز  يارب  ار  همه  هک  تسا ، دـیما »  » هطـساو ي هب  ملاـع  تاـیح 
.تسا ّتیلاعف »  » و تالکشم » لباقم  رد  مایق   » هب طوبرم 

ص:98
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.دندیسر هجیتن  هب  دندش و  ّقفوم  ات  دوب  اهنآ  مایق »  » هطساو ي هب  تهج ، ره  رد  اهنآ  ّتیقفوم  ملاع و  رد  گرزب  نادرم  یبایماک  زمر 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش  یمن  رّسیم  جنگ  جنر  هدربان 

دوخ مایق  راکتشپ و  دنوش و  یم  فّقوتم  ندروخ  تسکش  ماگنه  هب  اّما  دنراد  ّتیلاعف  هک  یصاخشا  اسب  دندیـسارهن ، تالکـشم  زا  و 
یمن فّقوتم  سویأم و  اه  ینکـش  راک  اه و  ّتیمورحم  تسکـش و  زا  راکتـشپ ، رب  هوـالع  گرزب  نادرم  اـّما  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار 

.دننک یمن  اهر  ار  راک  لابند  دنوش و 

ارف هنارعج »  » مان هب  هرشح  کی  زا  ار ، تسکش  زا  ندیـسرتن  تماقتـسا و  سرد  نم  دیوگ : مالـسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  هنارعج » وبا  »
(. مدرک ادیپ  هنارعج  وبا  بقل  تهج  نیمه  هب   ) متفرگ

يالاب دور و  الاب  فاص  گنـس  نیا  يور  زا  دراد  دصق  هرـشح  نیا  هک  مدید  مدوب ، هتـسشن  یفاص  نوتـس  رانک  رد  قشمد  دجـسم  رد 
.دسرب یغارچ  هب  نوتس 

نیمز يور  زا  راب   700 مدرک ، یم  ّتقد  روناج  نیا  نتفر  الاب  هب  مدوب و  هتسشن  نوتس  نیا  رانک  رد  حبـص  کیدزن  ات  بش  رـس  زا  نم 
.دیزغل یم  نآ  ياپ  دوب و  فاص  نوتس  نآ  اریز  داتفا ، نیمز  يور  دروخ و  تسکش  انثا  رد  تفر و  نوتس  نایم  ات 

غارچ رانک  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوصقم  دهاش  هک  مدید  ار  وا  رمالا  رخآ  مدوب ، بّجعت  رد  هرشح  نیا  نینهآ  هدارا ي  میمـصت و  زا 
.تسا هتسشن 

.متفرگ دای  بوخ  ار  نداد  تسکش  هار  ات  مدیسارهن  مدروخ و  تسکش  ردق  نیا  تفگ : نوئلپان » »
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خیم تماقت  سا -  يراشف و  اپ 

هعلق ي سبح  رد  هجاوخ  ملق  هب  تاراـشا  حرـش  و  هاگدـیعبت ، رد  نودـلخ  نبا  هّمدـقم ي  لّوا ، دیهـش  ملق  هب  نادـنز  رد  هعمل  باـتک 
.دش هتشون  درک ) فیقوت  ار  وا  هّیلیعامسا  هک   ) توملا

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

اب رـشب  دنتـسه ، رت  مکحم  رت و  ماود  اب  دنتـسه  هجاوم  رتشیب  تخـس  داب  نافوط و  یبآ و  یب  تالکـشم  اب  هک  یناـبایب  ياـه  تخرد  »
(1)« .تسا روط  نیمه  مه  تماقتسا 

.دشاب ام  یگدنز  سرد  يارب  یقشمرس  زور  ره  زامن ، رد  مایق »  » هک نآ  دیما  هب 
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زامن ندناوخ  دنلب  هتسهآ و  هفسلف ي  مشش :

: بیترت نیدب  دراد  ییاه  تمکح  نساحم و  تافخا  رهج و  زا  کی  ره 

هتسهآ هب  تبسن  دراذگ ، یم  ریثأت  رتهب  زغم  رد  یعمس ، باصعا  يریذپریثأت  نداد و  شوگ  عامتـسا و  هطـساو ي  هب  ندناوخ  دنلب  رد 
.ندناوخ

هیـصوت ور  نیا  زا  دـندرگ ، یم  دـنم  هرهب  راکذا  تقیقح  زا  هدومن و  ذـخا  ار  سفن  هب  نیقلت  ود  ره  غامد ، شوگ و  ياـه  لولـس  اریز 
.ددرگ نیزگیاج  اهنآ  زغم  رد  رتهب  ات  دنناوخب  دنلب  دنلب  نادرگاش  ار  اه  سرد  هک  هدش 

رد ار  راکذا  ور  نیا  زا  ددرگ ، یم  ادـیوه  رتشیب  صولخ  تبرق و  تلاح  نانیمطا و  شمارآ و  تلاح  تافخا ، ندـناوخ و  هتـسهآ  رد 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  اتسار  نیا  رد  تسا  رتهب  ندناوخ  هتسهآ  هیفخ و  لاح 

!« دیناوخب یناهنپ ، رد  و  عرضت ، يور  زا  اراکشآ )  ) ار دوخ  راگدرورپ  »(1) ًۀیفخو ؛» ًاعّرضت  مّکبر  اوعدا  »

دای ناهاگماش  ناهاگحبص و  مارآ ، هتسهآ و  فوخ ، عرضت و  يور  زا  دوخ ، لد  رد  ار  تراگدرورپ  »(2) لوقلا ؛» نم  رهجلا  نود  «و 
« .نک
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تسا و رترود  ایر  زا  زین  يّرـس  تئارق  تسا ؛ راکـشآ  هقدص ي  زا  رتهب  یناهنپ  هقدص ي  اذـل  تسا ، رترود  ایر  زا  یتافخا  لمع  زین  و 
.تسا دوجوم  تقیقح  نیا  يارب  يدهاوش  زین  تایاور  رد 

هدش عیرشت  هدیسر و  زامن  رد  تافخا  رهج و  مسق  ود  ره  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  زغم  هب  هعفد  کی  هّجوت ، مامت  ندناوخ ، هتـسهآ  رد 
.میدرگ دنم  هرهب  مسق  ود  ره  يایازم  نساحم و  زا  ات 

فـشک نآ  هفـسلف ي  زونه  هک  تسا  يرارـسا  زومر و  هلمج  زا  رهج ، هب  هنابـش  ياهزامن  تافخا و  هب  زور  زامن  صاصتخا  تهج  اّما 
.دوش نشور  زین  تقیقح  نیا  ياه  تمکح  ملع  تفرشیپ  اب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  .میریذپب و  ار  نآ  ًادبعت  دیاب  تسا و  هدشن 

رد باحـصا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدـش  تیاور   (1)« ًۀیفخ ًاعرـضت و  مّکبر  اوعدا   » هیآ ي لیذ  یفاص  ریـسفت  رد 
، دینک یم  ادص  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر  دندرک ، دنلب  لیلحت  ریبکت و  هب  ادـص  باحـصا  هک  دندیـسر  يا  هقطنم  هب  دـنتفر ، یم  ینابایب 

.تسا اونش  کیدزن و  ادخ  تسا ، رک  ای  رود ، ادخ  رگم  دییوگب ، رکذ  هتسهآ  دیناوخب و  ار  ادخ  هتسهآ 

، دنیوگ يوجن »  » ار نآ  رطاخ  نیمه  هب  .دنیامن  هنامرحم  تبحص  مه  اب  هتـسهآ  رفن  ود  هک  تسا ، يوجن »  » هّدام ي زا  ادخ  اب  تاجانم 
.دشاب دایرف  داد و  تاجانم  هک  نآ  هن 
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: هدمآ یعادلا  ةدع  رد 

یلص  ) ربمغیپ »(1) ّیفخلا ؛» لاق  لماخلا ؟ ام  تلق : ًالماخ  ًارکذ  هَّللا  رکذا  رذابأ ، اـی  رذ : یبـأل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هَّللا لوسر  لاـق  »
: دومرف ترـضح  تسیچ ؟ لماخ  متفگ : دـیوگ [ : رذوبا  لـماخ ] ، رکذ  وگب  رکذ  نک و  داـی  ار  ادـخ  دومرف : رذوبا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا 

« .هتسهآ

دیاب ربمغیپ  مسا  هک  دشاب  نیا  نآ  هفسلف ي  دیاش  و  درب ؛ یم  ار  قافن  هک  دیتسرفب ، دنلب  هک  دراد  تاولص  دروم  رد  تیاور  کی  طقف 
(2) (. كرکذ کل  انعفر  و   ) دوش راکشآ  ایند  رد 

(3) .تسا رتشیب  نآ  باوث  راکشآ ، رکذ  زا  هبترم  داتفه  یفخم ، رکذ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  یعادلا  ةّدع  رخآ  رد 

: دنک یم  مسق  راهچ  ار  رکذ  بتارم  هلسلس  یعادلا ، ةّدع  رخآ  رد  زاب 

راکشآ رکذ  . 1

یفخم رکذ  . 2

یبلق رکذت  . 3

(4) .دوش تعاط  ماجنا  تیصعم و  كرت  ببس  هک  يوحن  هب  ندوب ، ادخ  دای  هب  . 4

زا هک  دوش  هدناوخ  دنلب  دنلب  دیاب  زامن  ریغ  رد  تسا ، نآرق  تئارق  دننام  زامن ، رد  تئارق  دنا : هتفگ  ندناوخ  دنلب  هفسلف ي  رد  یضعب 
نابز مه  ادخ ، هب  هّجوت 

ص:103
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.دوش تذل  رد  قرغ  بوبحم  مالک  ندینش  زا  شوگ  ياه  لولس  مه  و  بلق ، مه  دربب  تّذل 

.دشاب یم  نینمؤم  يارب  یعمس  یحور و  تذل  ناذا ، نتفگ  دنلب  رد  نینچمه  و 

یکی رگا  هک  دـشاب  یم  هلول  ود  رد  يراـج  بآ  لـثم  شلَثَم  ضوـع  رد  تسا ، مورحم  ّتیزم  نیا  زا  رگا  سکع  هب  تاـفخا ، رد  اـّما 
یبلق هّجوت  رازگزامنو  رتدایز  زغم  يور  راشف  میدناوخ ، تافخا  یتقو  وحن  نیمه  هب  دوش ، رتشیب  يرگید  رد  نایرج  راشف  دوش ، هتسب 

.ددرگ رتشیب  وا 

: دیوگ یم  رعاش  لاثم :

هرکذ ّنا  انل  نامعن  رکذ  دعا 

هرصاب هوق ي  زین  شندید  زا  و  هقئاذ ، هّوق ي  هلیـسو ي  هب  مرب  یم  تذل  شندروخ  زا  هک  روط  نامه  مرب ، یم  تّذل  رمخ  رکذ  زا  نم 
هعماس و هّوق ي  اّما  دوش ، یم  تذـل  قرغ  ما  هسمال  هّوق ي  نآ  نتفرگ  زا  و  درب ، یم  تذـل  ما  هّماش  شندـیئوب  زا  و  درب ، یم  تذـل  ما 

.تسا هدنام  هرهب  یب  نم  ییاونش 

مه نآ  فصو  ندینـش  زا  نم  ات  تسا »! بارـش  نیا  هک  ریگب  : » وگب دنلب  يادص  اب  تیاقـس  تقو  رد  هک  دنک  یم  اضاقت  یقاس  زا  اذل 
.ددرگ بارش  تذل  رد  قرغ  نم  تاساسحا  مامت  و  دنامن ، هرهب  یب  ما  هعماس  هّوق ي  مربب و  تذل 

.دنک يرادرب  هرهب  زامن  زا  حراوج  ءاضعا و  همه ي  اب  دنلب ، يادص  هلیسو ي  هب  زامن ، عقوم  رد  دهاوخ  یم  رازگزامن  نینچمه 

(1) .دوب وا  ناحتما  ماقم  رد  ادخ  رما  هب  لیئربج  هک  یماگنه  درک ، ادخ  مسا  ندینش  يادف  ار  شدوخ  لام  همه ي  میهاربا  ترضح 

ص:104
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نآرق زامن و  ندناوخ  یبرع  هفسلف ي  متفه :

هراشا

ار ادخ  رگا  دنک ، یم  كرد  ار  نآ  میهافم  ًالماک  هک  شدوخ ، یّلحم  نابز  هب  سک  ره  هک  دسر  یم  رظن  هب  ییادـتبا  هاگن  رد  هچرگ 
روتـسد نیا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تقد  زا  سپ  یلو  دـمهف ، یمن  يزیچ  نآ  زا  هک  ینابز  اـت  تسا  رتهب  دـنک  ادا  ار  زاـمن  دـناوخب و 

.دزاس یم  توافتم  ًالماک  رگید  بادآ  شیاین و  اعد و  اب  ار  زامن  هک  هتفهن  ییاه  تمکح 

اـه و تمکح  دراد و  يرگید  هبنج ي  زاـمن  یلو  درادـن ، یعناـم  دـیامن و  زاـین  زار و  ادـخ  اـب  دـناوت  یم  شدوـخ  ناـبز  هب  سک  ره 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش ، هداهن  تعیدو  هب  نآ  رد  يرارسا 

: ناهج نیملسم  داّحتا  یگنهامه و  . 1

ياه تعاس  رد  وحن  کی  هب  نابز و  کی  هب  یگمه  زامن  هلیـسو ي  هب  اهنآ ، قاذـم  ءارآ و  یگدـنکارپ  اب  ایند  فلتخم  ياه  هّراـق  رد 
و هدراذـگ ، رانک  ار  دوخ  ياه  مارم  ءارآ و  تافالتخا  همه ي  دـننک و  یم  تجاح  ضرع  شیاـین و  دنتـسیا و  یم  ادـخ  هب  ور  نیعم ،

.دنیامن یم  یفرعم  ایند  هب  زامن  بلاق  رد  ار  دوخ  ّتیلم  تدحو 

ص:105
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: رییغت فیرحت و  زا  تظفاحم  . 2

ردـص ربمغیپ و  نامز  رد  هک  وحن  نامه  هب  دـنام و  یم  ظوفحم  رییغت  فیرحت و  زا  گرزب  هیـضرف ي  نیا  زامن ، تیبرع  هلیـسو ي  هب 
.دنام دهاوخ  ظوفحم  تمایق  ات  رییغت  نیرت  کچوک  نودب  هدش ، یم  ادا  هضیرف  نیا  مالسا 

تروص زا  دوب و  هدش  ادیپ  رییغت  نارازه  دوش ، هدناوخ  دوش و  همجرت  دوب  زیاج  یتلم  ره  نابز  هب  یبرع و  ریغ  هب  رگا  هک  یتروص  رد 
(1) .دنکن ادیپ  رییغت  زامن  ياوتحم  لکش و  ات  هدش  ببس  یبرع ، نابز  هب  زامن  ءادا  بوجو  یلو  دش ؛ یم  خسم  یلصا 

: زامن قیاقح  فئاطل و  ظفح  . 3

فلتخم ياه  ناـبز  هب  ار  نآرق  هچناـنچ  درادـن ؛ دوجو  نآ  همجرت ي  رد  تسا ، زاـمن  تـالمج  لـصا  رد  هک  یتفاـطل  تحـالم و  نآ 
! اجک رگید  ياه  نابز  هب  نآ  همجرت ي  ماقم  و  اجک ، نآ  تفاطل  نآرق و  ماقم  اّما  دنا ، هدرک  همجرت  ناهج 

هـسیاقم هلباقم و  لصا  اب  ار  همجرت  یتقو  دـنا ؛ هدرک  همجرت  رگید  ياه  ناـبز  هب  ار  ماـّیخ  يدعـس و  ظـفاح و  ناوید  هک  روط  ناـمه 
.تسا هدش  دوقفم  همجرت  رد  لصا  فئاطل  زا  ردقچ  دید  میهاوخ  مینک ،

دوش رظن  بحاص  مدرم  عبط  عوبطم  یکی  ات  هک  دیابب  نسح  ریغ  هتکن ي  سب 

ص:106

رارق یفیقوت  ار  تادابع  هدرک و  مارح  ینید  روما  رد  ار  تعدب  دوش ، هدیـشوپ  لمع  هماج ي  عراش ، روظنم  هب  هک  نیا  يارب  ( . 1 - ) 1
.تسا هداد 
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: میرک نآرق  هب  رتشیب  هجوت  . 4

هک تسا  نآرق  توالت  مه ، زامن  مهم  تمـسق  کی  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هزجعم ي  نآرق ، ام  یبهذـم  باـتک 
ظفح دـنک و  یم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زامن  هب  طوبرم  تاـیآ  تئارق  زاـمن و  ّتیبرع  و  دـنامب ؛ نوصم  فیرحت  تسد  زا  نآرق  دـیاب 

.دیامن یم  دیدشت  ار  نآرق  تمظع  اب  رگنس 

: یمالسا للملا  نیب  تدحو  داجیا  . 5

.دریگب سامت  دناوتب  تکلمم  نآ  نیملسم  اب  یتکلمم  هّراق و  ره  رد  یناملسم  ره  هک  تسا  مزال  للملا  نیب  نابز  نیملسم  يارب 

نتفرگ سامت  و  هناخ ، نیا  رد  تسا  یقاطا  ِناس  هب  تکلمم  ره  هک  تسا ، هناخ  هلزنم ي  هب  هدـش و  کـچوک  اـیند  هک  زورما  هژیو  هب 
هب ار  دوخ  دـصاقم  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ینابز  دـیاب  سپ  تسا ، مزال  يرورـض و  اهنآ  مّهفت  میهفت و  رگیدـکی و  اب  هناـخ  لـها 

(1) .دننامهفب رگیدکی 

« وتنارپسا  » طخ نابز و  وا  .دـنک  داجیا  للملا  نیب  طخ  للملا و  نیب  نابز  هک  درک  يدایز  شـشوک  دوصقم  نیا  يارب  فوتامر »  » رتکد
یلو دیسرن ، هجیتن  هب  دش و  يراشفاپ  اه و  ّتیلاعف  نآ  يور  تسا و  ایند  ياه  نابز  ریاس  زا  رت  ناسآ  نآ  دعاوق  هک  تفرگ  رظن  رد  ار 

رد ار  تقیقح  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمغیپ  شیپ  نرق  رد 14 

ص:107

.دیامن غالبا  مالعا و  ایند  هب  ار  دوخ  دصاقم  ات  دیوگب  نخس  نابز  هب 44  هدش  راچان  ندنل  ویدار  رطاخ  نیمه  هب  ( . 1 - ) 1
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.تشاد رّرقم  للملا  نیب  نابز  تسا  اه  نابز  نیرت  عیسو  نیرت و  حیصف  هک  ار  یبرع  نابز  دروآ و  رظن 

همه زا  هک  يزامن  دنیامن و  لمع  نآ  نیناوق  هب  دنناوخب و  ار  نآ  هزور  همه  نیملسم  دیاب  هک  تسا  نآرق  نیملسم  یبهذم  باتک  اریز 
.تسا یبرع -  نابز  نآرق -  نابز  نیمه  هب  تسا ، رت  مهم  تابجاو  ي 

دننادب و ار  دوخ  یبهذم  باتک  نآرق ، زامن و  یناعم  ات  دنشاب  یم  یبرع  نابز  نتفرگ  دای  هب  ریزگان  ایند  نیملسم  مامت  رطاخ  نیمه  هب 
هدربمان صخش  هک  وتنارپسا ،»  » نابز دننام  یلایخ ؛ دوجو  هن  دنک  ادیپ  یجراخ  دوجو  ایند  رد  للملا  نیب  نابز  یمالـسا و  تدحو  نیا 

.دهد هعاشا  تساوخ  یم 

زور و للملا  نیب  يایند  ای  نید  اب  یـسراف  نابز  هکنیا  نودب  تساوخ  یم  هک  تسا  رت  هاتوک  موقرم »  » رتکد زا  يورـسک »  » هاتوک رکف 
.ددرگ یللملا  نیب  نابز  كاپ ) نابز  شدوخ : لوق  هب  ای   ) یسراف نابز  دشاب ، هتشاد  سامت  یناهج  غیلبت 

، ایند ناملـسم  اه  نویلیم  ینید  باتک  نید و  اب  ار  یبرع  نابز  هک  دوب  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمغیپ  هیاپ ي  دـنلب  ِرکف  اّما 
رارقرب ظوفحم و  راصعا  نورق و  راودا و  مامت  رد  مه  یبرع  نابز  تسا ، رارقرب  مالـسا  نید  هک  تمایق  ات  هک  دهد ، ینتـسسگان  دنویپ 

.دنامب رادیاپ  ظوفحم و  فیرحت  رییغت و  زا  زامن  نآرق و  .دشاب و 

: دیوگ یم  یحیسم  فورعم  هدنسیون ي 

مالـسا ناوریپ  مامت  رب  ار  نآ  نتفرگارف  و  دومن ، نادـیواج  هدـنز و  ار  یبرع  نابز  هک  تسا  یفاـک  تمظع  نیمه  مالـسا  ربمغیپ  يارب 
.دومن بجاو 

ص:108

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


یبهذم ینامـسآ  باتک  نابز  ینعی   ) ییادخ نابز  هک  یبرع  نابز  هب  ار  زامن  هک  تسا  بجاو  یتّلم ، داژن و  ره  زا  ناملـسم  ره  رب  اریز 
.دومن ققحم  ار  یبرع  عماج  نابز  دیواج  تایح  نیاربانب  دروآ ، اج  هب  تسا  نید  یمسر  تغل  و  تسا ) اهنآ 

لثم هک  یـصاخشا  سکعلاب  دـنا و  هداد  رارق  سرادـم  ياه  همانرب  ءزج  ار  یبرع  نابز  اپورا  رد  ًاریخا  هک  هدـمآ  تالجم  زا  یکی  رد 
یناتساب و نابز  دیاب  ام  هک  نیا  هناهب ي  هب  دنزرو و  یم  ینمشد  یبرع  نابز  هب  تبسن  دنتـسه ، مالـسا  نآرق و  نید و  دض  يورـسک ،

نآ اب  هک  یبرع  تاغل  ددرگ و  هتساریپ  هتسارآ و  یـسراپ  نابز  یلک  روط  هب  دیاب  میهدب ، تاجن  یگتخیمآ  رییغت و  زا  ار  دوخ  یلـصا 
.دوش هدیشک  نوریب  هدش ، هتخیمآ 

اج نامه  رد  اریز  دشاب ؛ ناتـساب  نابز  ندرک  هدنز  شدوصقم  هک  نیا  هن  تسا ، یبرع  نابز  نآرق و  اب  ّتیدض  يورـسک  دوصقم  یلو 
.ددرگ نیتال  طخ  هب  لّدبم  یسراف  طخ  دیوگ : یم 

؟ دیوگ یم  هچ  يورسک 

: دیوگ یم  كاپ » نابز   » مان هب  شدوخ  باتک  ای  هلاقم  رد 

کی رکف  هدش ، ادـیپ  ناهج  ناهاوخکین  رگید  اه و  تسیلایـسوس  نایم  رد  اپورا ، رد  هتـشذگ  هدـس ي  رد  هک  ییاه  هشیدـنا  زا  یکی 
نابز دـیوگ ، یم  نخـس  اهنآ  زا  یکی  اب  هریت  ره  و  تسه ، هک  ییاـه  ناـبز  زا  هتـشذگ  دـنا  هتـساوخ  اـه  نآ  تسا ؛ یللملا  نیب  ناـبز 

نخـس نابز  نیا  اـب  دـندیمهفن  ار  رگیدـمه  ناـبز  دندیـسر و  مه  هب  هک  نت  ود  دـنریگ و  داـی  ار  نآ  مدرم  همه ي  هک  دـشاب  يرگید 
.دنیوگب

ص:109
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هجیتن هب  هک  هتفر  راک  هب  ناگمه ) نابز   ) ینابز نینچ  ندروآ  دیدپ  هار  رد  ییاه  ششوک  هدش و  ادیپ  هتـشذگ  هدس ي  رد  وزرآ  نیا 
.تسا هدیسرن  یتسرد  ي 

.تسا هدروآ  دیدپ  یگدنز  رد  ار  یگرزب  يراوشد  هچ  تسا و  نایمدآ  ياه  يراتفرگ  زا  یکی  دحاو ، نابز  ندوبن 

، يرود همه ي  اب  اهروشک  هدـش و  کچوک  ناهج  ویدار ، لیبموتا و  امیپاوه و  نهآ و  هار  نفلت و  فارگلت و  هیاس ي  رد  هک  نونکا 
یم دـنم  هرهب  رتمک  یکیدزن  نیا  ياهدوس  زا  ار  نامدرم  هک  تسا  یگرزب  عنام  ناـبز  لکـشم  نیمه  تسا ، هدـیدرگ  کـیدزن  مه  هب 

.دیوگ نخس  نابز  اب 44  هدش  راچان  ندنل  ویدار  و  دنادرگ ،

تـسا دوجوم  هک  ییاه  نابز  زا  هک  هدیدرگ  نشور  نیا  هتفر و  ینانخـس  زین  هراب  نیا  رد  و  هدش ، ادیپ  اجنیا  زا  ناگمه  نابز  يوزرآ 
.درب دیاب  جنر  اه  لاس  یکی  ره  نتفرگ  دای  يارب  هک  تسا  راوشد  نانچ  اه  نابز  نآ  اریز  دیزگرب  ناوتن  ار  یکی  چیه 

نادنمـشناد زا  فوهنامز ،»  » رتکد اهنآ  زا  یکی  دنزاسب و  هزات  نابز  هک  دنا  هدش  نآ  رب  سانـش  نابز  نادنمـشناد  زا  یخرب  ور  نیا  زا 
دسیونب و دریگ و  دای  هام  هس  ات  کی  زا  ار  نآ  دناوت  یم  یسک  ره  تسا ، اه  نابز  نیرت  ناسآ  وتنارپسا »  » نابز هتفگ  هک  هدوب  ناتسهل 

.دیوگ نخس 

شیپ وتنارپسا »  » نابز لاح  نیا  اب  تسا ، هدش  همجرت  نابز  نیا  هب  زین  ییاه  باتک  و  تسین ، ناسآ  هدعاق ي  زا 16  شیب  نابز  نیا  رد 
.تسا هتفرگن  ماجنا  هتشاد ، فوهنامز »  » هک ییوزرآ  هتفرن و 
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دـنداد و یم  جاور  دراد ، زاین  نآ  هب  ناهج  تسا و  ناگمه  نابز  کی  هک  نآ  مان  هب  اهنت  ار  وتنارپسا » ، » شناراـی و  فوهناـمز »  » رتکد
.دوبن تسیاب  یم  هک  ییورین  نآ  ياراد  یلو  تسا ، تسار  هک  نیا  اب  ناونع  نیا 

يدنمورین رایسب  ششوک  کی  اب  دوخ  تشاد ، دهاوخ  دراد و  رایسب  ياه  یندناوخ  اه و  باتک  هک  نآ  زا  هتشذگ  یسراف ، نابز  یلو 
(1) .دوش یم  هتسب  رایسب  دیما  ناهج  رد  نآ  تفرشیپ  هب  ور  نیا  زا  دشاب ، یم  مأوت  هدش  زاغآ  ناهج  نداد  ناکت  يارب  هک 

ار وتنارپسا »  » نابز هک  دشن  نکمم  للم  قافّتا  و  هعماج ، کمک  اب  شنارای و  و  فوهنامز »  » ّتیدج شـشوک و  نآ  اب  دیوگ : هدنراگن 
، ددرگ یناگمه  للملا و  نیب  نابز  یسراپ  نابز  هک  يورسک »  » ياه لآ  هدیا  ندیـشوپ  لمع  هماج ي  نیاربانب  سپ  دومن ؛ یللملا  نیب 

.دهاوخ یم  یهلا  يورین  کی  یناگمه ، نابز  داجیا  تسا و  يداع  لاحم  نکمم و  ریغ 

یجراخ دوجو  للملا  نیب  نابز  ات  داد ، رارق  نابز  نآ  هب  ار  زامن  یبرع و  نابز  هب  ار  مالـسا  یبهذـم  باتک  سدـقم ، عراـش  ور  نیا  زا 
.دیامن یّلجت  ّتیعقاو  تقیقح و  ملاع  هب  لایخ  ملاع  زا  دنک و  ادیپ 

راینمهب یلعوب و 

هب تادارا ، هقالع و  تّدش  ّتین و  نسح  يور  زا  هبترم  نیدـنچ  .دوب  وا  صاخ  نادـنمتدارا  انیـس و  یلعوبا  زّربم  نادرگاش  زا  راینمهب 
درک داهنشیپ  دوخ  داتسا 

ص:111

.يورسک دمحا  هتشون ي  كاپ ، نابز  .ر ك : ( . 1 - ) 1
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هتفریذـپ امـش  زا  اعّدا  نیا  دـینکب و  تّوبن  ياّعدا  تسا  هتـسیاش  يدـنمرنه ، شناد و  رد  یلاع  هبتر ي  یملع و  ماقم  نیا  اـب  امـش  هک 
.دوش یم  هجوتم  امش  هب  ور  اه  لد  دش و  دهاوخ 

.دینشن یفنم  ای  تبثم  خساپ  داتسا  بناج  زا  یلو 

یمرگ بسانم و  لّـحم  باوخ و  رتسب  رد  درگاـش ، داتـسا و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  فرب  هک  ناتـسمز ، لـصف  رد  درـس ، یبش  اـت 
.تساوخ بآ  یگنشت  عفر  يارب  وا  زا  يزیمآ  ّتبحم  نحل  اب  درک و  ادص  ار  درگاش  یلعوب  هاگان  هک  دندوب ،

يارب و  دنک ، یط  تخس  يامرس  نیا  رد  ار  یتفاسم  بآ  ندروآ  يارب  دنک و  اهر  ار  مرگ  رتسب  هک  دوب  تخس  شیارب  رایـسب  راینمهب 
.دش تکاس  یلعوب  دروایب ، بآ  داتسا  يارب  دشن  رضاح  دروآ و  ییاهرذع  وا 

دهـشأ ربکا ، هَّللا  دش : دنلب  هرانم  زارفرب  نّذؤم  يازفا  حور  يادص  هاگان  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  بش  توکـس  تشذگ ، یتعاس  دـنچ 
.هَّللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا ، الإ  هلإ  نأ ال 

ار وت  ياهداهنـشیپ  دومرف : درک و  ادص  ار  راینمهب  دوخ  درگاش  یلعوب  دش ، هدیمد  اهنآ  دـبلاک  رد  هزات  حور  تاملک ، نیا  ندینـش  زا 
.داد خساپ  ادص  نیا 

؟ هنوگچ دیسرپ : راینمهب 

زا تسا  رتدایز  نم  هب  وت  هقالع ي  تسا  مولعم  و  يدرک ، یم  نم  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  ررکم  روط  هب  تدوخ  هک  نیا  اـب  تفگ : یلعوب 
.يدرکن لاثتما  ارم  رما  يدراذگ و  هنشت  ارم  يروایب و  بآ  نم  يارب  يدشن  رضاح  لاح  نیا  اب  نارگید ،
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دیدش يامرس  نیا  رد  یبابحتـسا ، رما  مه  نآ  نامزلارخآ ، ربمغیپ  رما  يارجا  يارب  يونـش ، یم  ار  وا  يادص  هک  ناملـسم  درم  نیا  اّما 
اب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مسا  هنذأم ، يالاب  رایتخا ، تبغر و  يور  زا  رابجا ، مازلا و  نودـب  یتحاران ، ساـسحا  نودـب 

.دنک یم  تعاطا  ار  وا  یبحتسم  رما  درب و  یم  تمظع 

يرثا دریگ و  یم  همـشچ  رـس  تعیبط  قوف  ام  ملاع  زا  هک  لازی ، تردق ال  یبیغ و  تسد  یقیقح و  نامیا  يورین  زا  ریغ  هب  تسین  نیا 
.انیس یلعوب  هن  تسا  دّمحم  تّوبن ، هتسیاش ي  سپ  دراد ، لابند  هب  بیغ  ملاع  زا 

هک یناتسهل  فوهنامز »  » نابز هب  ای  ددرگ ، یناگمه  نابز  یـسراپ ، نابز  هک  امـش  داهنـشیپ  نیا  دوش : هتفگ  يورـسک »  » ياقآ هب  دیاب 
راشف و هک  ییاجنآ  ات  تسا  دودحم  رابجا  هّیرهق و  هوق ي  تفرـشیپ  دش و  دهاوخن  عقاو  رثؤم  دـنک ، یم  داهنـشیپ  ار  روتنارپسا »  » نابز

.دش دهاوخ  هّیعیبط  تکرح  هب  لدبم  هّیرهق  تکرح  رابجا ، ندش  فرط  رب  درجم  هب  دشاب ، رس  يالاب  رابجا 

هب هک  زامن  مهم  هضیرف ي  نآرق و  هب  هقالع  نآو  دریگ  یم  همشچ  رس  تایّدام ، رب  طیحم  یملاع  زا  هک  نامیا ، یعیبط  ریغ  يورین  نآ 
عقاو یللملا  نیب  یناگمه و  نابز  دهد و  ناکت  ار  ایند  هک  دراد  ّتیحالص  و  یعیبط ، قوف  تسا  یئورین  ياراد  هدش ، لزان  یبرع  نابز 

.ددرگ

هک نآرق  ددرگ و  عقاو  یللملا  نیب  یناگمه و  نابز  دـهد و  ناکت  ار  ایند  مالـسا ، هک  تسا  کیدزن  دـیوگ : یم  واش » دانرب   » هچناـنچ
فرطرب ار  نیمز  يور  مدرم  همه ي  یعیبـط  يداـصتقا و  یـسایس و  تالکـشم  دـناوت  یم  تسا و  ّتیرـشب  ملاـع  تداعـس  هماـنرب ي 

.ددرگ یللملا  نیب  نابز  یبهذم و  باتک  دیامن ،
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؛»؟ مینک تدابع  ار  ادـخ  یبرع  نابز  هب  ارچ  : » ناونع تحت  دراد  یّلـصفم  هلاـقم ي   (1)( ندـنل زا   ) ویویر مالـسا ، بتکم  هلجم ي  رد 
: مینک یم  لقن  هصالخ  روط  هب  ار  نآ  تارابع  زا  یضعب  کنیا 

یتروص رد  درب ، راک  هب  تدابع  يارب  ار  هقطنم  نامه  لومعم  جـئار و  نابز  تسناوت  یم  سکره  دوب ، یلم  ای  يداژن  نید  مالـسا  رگا 
.دننک یم  مّلکت  نابز  اهدص  هب  یمالسا  هعماج ي  ياضعا  یناهج و  تسا  ینید  مالسا  میناد  یم  هک 

ياـه ناـبز  اـب  هک  دراد  یناناملـسم  يرهـش  ره  دریگ و  یم  دوخ  هب  یللملا  نیب  هبنج ي  رتشیپ  زا  رتشیب  رـضاح  لاـح  رد  اـم  یگدـنز 
.دنیوگ یم  نخس  فلتخم 

، گناچ گنچ ، : » دیوگ یم  یسک  هک  دونش  یم  نابایخ  زا  روبع  نیح  رد  دور و  یم  نیچ  هب  ناملسم  یسیلگنا  رفن  کی  دینک  روصت 
.ربکا هَّللا  تسا ، گرزب  ادخ  ینعی   (2) ؛» گنوچ

ًاقافتا داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  هعمج  ای  تعامج  زامن  دیمهف و  دهاوخن  ار  تاملک  نیا  يانعم  رذگهر ، نیا  هدنونش ي  تسا  یهیدب 
.درادن هرانم  هتسد و  لگ  تسین و  رگید  ياهاج  ای  ناتسلگنا  هسنارف و  دجاسم  هب  هیبش  نآ  دجاسم  نیچ  رد 

.دشاب جیار  نآ  ناوریپ  همه ي  نایم  رد  هک  دراد  مزال  یساسا  تاکرتشم  یناهج ، بهذم  کی  تروص  نیا  رد 

لیکشت ار  گنهرف  نیا  هب  لمع  یساسا  یلـصا و  يازجا  زا  یتمـسق  دوش ، تیاعر  دیاب  تدابع  رد  هک  ییاه  لومرف  زامن و  هب  توعد 
.دهد یم 
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هچ نآ  لاح  ره  هب  درادن و  دشاب ، نآ  رب  ینتبم  یحو  لصا  هخسن ي  هک  ار  یباتک  مالسا ، زا  ریغ  یبهذم  چیه  ًالمع  دیوگ : یم  زین  و 
نایسراپ نایمیلک و  رایتخا  رد  لوقنم  روط  هب  هک  تسا  یئازجا  اه و  تمـسق  مییوگب  رتهب  ای  تسا ، همجرت  تسا ، دوجوم  نآرق ) زج  )

هخسن دنراد و  یئانثتـسا  عضو  زین  تهج  نیا  زا  هک  ناناملـسم ، يارب  نیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  و  تسا ؛ اه  تّما  ریاس  نایحیـسم و  و 
.تسا میرک » نآرق   » باتک نآ  تسا و  هدش  یحو  هک  یلکش  نامه  هب  دنراد ، تسد  رد  ار  باتک  یلصا  ي 

نآرق و هطـساو ي  هب   ) یبرع نابز  یکی  دـنراد ، قافتا  مه  اب  زیچ  ود  رد  نیملـسم  فلتخم  ماوقا  ماـمت  دـیوگ : یم  نوبول » واتـسوگ  »
.دزاس یم  عمتجم  رگیدکی  اب  نیعم  تقو  رد  نیعم  هطقن  کی  رد  ار  ایند  ناناملسم  هک  هَّللا  تیب  جح  مّود  زامن ،)

رد یبرع  نابز  هک  تفگ  ناوت  یم  اجنیا  زا  و  دـنک ؛ تئارق  یبرع  هب  ار  نآرق  دـناوتب  تسا  مزـال  دـشاب ، يا  هقبط  ره  زا  یناملـسم  ره 
(1) .تسا هتخادنا  تریح  هب  ار  فلاخم  ياه  هورگ  نآرق ، راشتنا  مالسا و  زیگنا  تریح  یّقرت  تسا و  عیاش  ایند  مامت 

يروآدای

: مناسرب ضرع  هب  ار  مالسا  ماکحا  هفسلف ي  رد   (2)« ربیم لراش  ویسوم   » تاملک زا  یخرب  تسین  تبسانم  یب 
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یلبنت و ّدض  مالـسا  نید  دیوگ : هلمج  نآ  زا  مدرک  لقن  ار ، هّینطنطـسق » ةرحاسم   » باتک زا  وا  تاملک  زا  یخرب  باتک ، لوا  دـلج  رد 
.دیامن یم  رما  تیّدج  یعس و  هب  هدوب و  یتسس 

یتعامج رب  شیوخ  نارای  زا  یعمج  اب  مالـسا  ربمغیپ  يزور  هچناـنچ  .دـیآ  یم  رب  بلطم  نیمه  وا  یلمع  شور  ربماـیپ و  تاـملک  زا 
.دندرک مالس  صخش  نامه  هب  تشگزاب ، ماگنه  هب  درک و  يراددوخ  یصخش  هب  نداد  مالس  زا  ربمایپ  دندرک و  رذگ 

صخش هب  هک  متـساوخن  مدیدن ، لوغـشم  يراک  هب  ار  وا  لّوا  نوچ  دندومرف : باوج  دش ؛ لاؤس  نآ ، سکع  ندادن و  مالـس  ّتلع  زا 
! میامنن مورحم  مالس  زا  ار  وا  هک  متسناد  مزال  تشاد ، لاغتشا  يراک  هب  نتشگرب  عقوم  رد  نوچ  و  مهد ، مالس  راکیب 

عماوج مهم  حـلاصم  هلمج  زا  دراد و  زجع  شا  هیلاع  تاکن  كرد  زا  يرـشب  لقع  هک  دراد  یلاـع  سب  يا  هفـسلف  یلاـع ، مـالک  نیا 
.تسا

تحارتسا زامن  تقو  دنتـسه  تیلاعف  راک و  لوغـشم  هک  يدارفا  يارب  هک  يروط  هب  بسانم ، نیعم و  تاـقوا  رد  زاـمن  ندـش  دـیدجت 
.دشاب یم  یمومع  تمالس  ظفح  قفاوم  تسا و  دیفم  تکرحو  ّتیلوغشم  دنتسین ، راک  لوغشم  هک  یصاخشا  يارب  و  تسا ،

هّرذ تادوجوم  اهرورک  لماح  تسا و  كزان  ياـهوم  یـسب  ياراد  تقلخ ، ریبدـت  يور  زا  ینیب ، لـخاد  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  رد 
(1) .دیامن یم  ّدر  عفد و  ار  اه  بورکیم  نآ  زامن ، يوضو  رد  قاشنتساو  هضمضم  دشاب و  یم  یپوکسورکیم  ینیب و 
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.مینک یم  رظن  فرص  نآ  لقن  زا  ام  هک  هدرک ، نایب  يّدام  رظن  هطقن  زا  زامن  هفسلف ي  رد  یبلاطم  روکذم  دنمشناد 

هک تسا  ینابدرن  زامن  هکلب  مییامن ، شجنـس  ار  نآ  يویند  سایقم  يّدام و  نیزاوم  يور  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  زاـمن  رما  هک  اریز 
بلق هب  توکلم  ملاع  زا  يا  هچیرد  و  دـناشک ، یم  تاـّیعیبط  ءارواـم  يونعم و  تاـیح  همـشچ ي  رـس  هب  تاـیّدام  زا  ار  اـم  هّلپ  هب  هّلپ 

.دیامن یم  زاب  رازگزامن  یتوسان 

نآ راکذا  زامن و  همجرت ي 

تمحر هتفرگ و  ارف  ار  تادوـجوم  همه ي  وا  هعـساو ي  تمحر  هک  يدـنوادخ  ماـن  هب  مینک  یم  عورـش  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مـسب  »
.تسا وا  هب  ناگدنورگ  نینمؤم و  صوصخم  وا  هّصاخ ي 

و هدروآ ، دوجو  هب  مدـع  زا  ار  ملاع  تادوجوم  همه ي  هک  تسا  ازـس  ار  يراگدـیرفآ  ساپـس  شیاتـس و  نیملاعلا » ّبر  هَّلل  دـمحلا  »
.تسا هراتس  ات  متا  زا  یکُلم  یتوکلم و  تادوجوم  همه ي  هدنهد ي  شرورپ 

: دیوگ یم  يدعس  هچنانچ 

درک رامش  دناوت  هک  ار  يادخ  لضف 
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تانئاک شرف  رب  هک  فیطل  عناص  نآ 

زا ّمعا  يروناج ، ره  يزور  و  دنک ، یم  نیمأت  ار  سکره  جاتحیام  هک  تسا  نابرهم  ناگدنب ، هب  هک  يدنوادخ  نآ  میحرلا » نمحرلا  »
هرفس ي رس  همه  كرشم  دحوم و  نمشد و  تسود و  رشب ، اهدرایلیم  و  دناسرب ، یئرم  ریغ  یئرم و  یلها و  یشحو و  يرحب و  يّرب و 

.دنتسه وا  ناسحا 

: تسوا نامهم  رمع  کی  هدنب ، ره  هک  تسا  هدینارتسگ  يا  هرفس  نانچ 

تسود هچ  نمشد  هچ  امغی  ناوخ  نیا  رب  تسا  وا  ماع  هرفس ي  نیمز  میدا 

: تسا هدومرف  صوصخم  توعد  دینارتسگ و  صاخ  يا  هرفس  نینمؤم  ناتسود و  يارب  و 

بیغ هنازخ ي  زا  هک  یمیرک  يا 

، ازج زور  ماـن  هب  روهـشم  یهاـگداد  دوعوم ، يزور  رد  شیرتـسگداد  تلادـع و  يارجا  يارب  هک  ییادـخ  نآ  نیّدـلا » موـی  کـلام  »
شاداپ ار  ناگدننک  تعاطا 
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.دناشچ كاندرد  هجنکش ي  هدیهوکن و  رادرک  رفیک  هب  ار  یصاع  ناشکرسو  دناسر ، وکین 

بآ و ناطیـش و  يوه و  یگدنب  میناد و  یمن  ّرثؤم  ار  یقولخم  چیه  وت  ریغ  سب ، مینک و  یم  یگدـنب  ار  وت  ایادـخ  راب  دـبعن » كاّیا  »
.مینک یمن  رانید  مهرد و  کِلم و 

یب تاذ  زا  ریغ  يّرثؤم  دوجو ، ملاع  رد  میبلط و  یم  يراـی  وت  زا  طـقف  سب ، میهاوخ و  یم  کـمک  وت  زا  ایادـخ  نیعتـسن » كاـّیا  «و 
.تسین وت  لاوز 

يربهر و تسار  هار  هب  ار  اـم  ایادـخ  نّیلاـضلاالو » مهیلع  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنأ  نیذـلا  طارـص  میقتـسملا *  طارـصلا  اندـها  »
هک یجوـعم  جـک و  هار  نآ  هن  هدوـمن ، يربـهر  نآ  هب  ار  نیرهاـط  هّـمئا  نیقیّدـص و  ناربـمغیپ و  هـک  یهار  ناـمه   (1)، امرف تیاده 

.دنیامیپ یم  دندومیپ و  يراصن ، لثم  ّقح ، هّداج ي  زا  ناهارمگ  ای  دوهی ، لثم  تیهولا ، هاگرد  نیبوضغم 

یکی دـینک  یم  یگدـنب  ار  وا  دـییوج و  یم  ار  وا  هک  ییادـخ  نآ  هک  ربمغیپ  يا  وگب  دـحأ » هَّللا  وه  لق  میحرلا *  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
.تسا

ص:119

مهانیدهف دومث  اّما  و  : » دـیامرف یم  تلـصف  هروس ي  هیآ ي 17  رد  هچناـنچ  قـیرط ، هئارا ي  . 1 تسا : مسق  ود  رب  تیادـه  ( . 1 - ) 1
یلا لاـصیا  . 2 .دـنداد » حـیجرت  تیادـه  رب  ار  ییاـنیبان  اـه  نآ  یلو  میدرک ، تیادـه  ار  دوـمث  اـما  « ؛» يدـهلا یلع  یمعلا  اوبحتـساف 

ار یـسک  یناوت  یمن  وت  « ؛» يدهی هَّللا  ّنکلو  تببحأ  نم  يدهت  ّکنا ال  : » دـیامرف هیآ ي 56  صـصق  هروس ي  رد  هچنانچ  بولطملا ،
« .دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک ؛ تیاده  يراد  تسود  هک 
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هک نیا  لثم  دشاب ، هتـشاد  دّدعت  يرگید  هار  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یکی  نآ  دـحاو :»  » اّما تسا ، یکی »  » يانعم هب  هناگی  دـحا و  و 
.دیتسین رتشیب  رفن  کی  ینعی  دیتسه ، دحاو »  » امش صخش 

زا بکرم  ّتیهام ، دوجو و  زا  دیشاب  یم  بّکرم  ینعی  دیتسه ، ددعتم  ّتیدحاو  نیع  رد  امش  هک  اریز  دنیوگ ، یمن  دحا »  » ار امـش  اّما 
.مادنا ءاضعاو و  حراوج  زا  بکرم  هعبرا ، رصانع 

...و باصعا  ...هب  دسرب  ات  يدایز ، نیئارش  تالضعو و  ناوختسا  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و  زا  ندب ، فلتخم  تاجوسن  زا  بکرم 

.تسا هداد  لیکشت  ار  امش  ندب  تاجوسن  هیّلک ي  هک  لّولس ، درایلیم  نویلیم  هد  زا  دیتسه  بکرم 

نم هجو  چیه  هب  یّلیخت ، یمهو و  بیکرت  هنو  یلقع  ینهذ و  بیکرت  هن  يددـعت ، بیکرت و  هن  هک  هناگی ، تسا و  یکی  دـنوادخ  اّما 
.درادن هار  شَمَِدق  تحاس  رد  هوجولا 

(1) .دندنمزاین وا  هب  تادوجوم  همه ي  تسا و  زاین  یب  هک  ییادخ  دمصلا » هَّللا  »

ردپ و لثم  یـسک ، زا  هن  و  هدش ؛ دلوتم  دنوادخ  زا  یـسیع  دنیوگ : يراصن  هچنانچ  هدـش ، عقاو  یتدالو  وا  زا  هن  دـلوی » مل  دـلی و  مل  »
.تسا هدش  ّدلوتم  يردام ،

ص:120

ر)  ) .تسا بولطم  دوصقم و  ادخ  ینعی  دیآ  یم  زین  دصق »  » يانعم هب  دمص »  » هژاو هتبلا  ( . 1 - ) 1
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.تسین ییاتمه  ریظن و  هیبش و  دننام و  لثم و  وا  يارب  دحا » ًاوفک  هل  نکی  مل  »

.منک یم  شیاتس  ار  وا  نم  گرزب و  دنوادخ  تسا  هزنم  هدمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبس  »

.میاتس یم  ار  وا  هبترم و  دنلب  يادخ  تسا  هزنم  هدمحب » یلعالا و  ّیبر  ناحبس  »

.تسین وا  يارب  کیرش  هک  ادخ ، ریغ  یقح  دوبعم  تسین  هک  نیا  رب  مهد  یم  یهاوگ  هل » کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »

.تسا ادخ  لوسر  ادخ و  هدنب ي  دّمحم  هک  نیا  رب  مهد  یم  تداهش  هلوسر » هدبع و  ًادمحم  ّنأ  دهشأ  »

.وا لآ  ربمغیپ و  رب  تسرفب  دورد  ایادخ  دّمحم » لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهللا  »

.یصقن بیع و  ره  زا  ادخ  تسا  هّزنم  ...هَّللا » ناحبس  »

.سب تسا و  ادخ  صوصخم  شیاتس  ...هَّلل » دمحلا  «و 

.وا ياتمه  یب  تاذ  زا  ریغ  قح  رب  دوبعم  تسین  و  ...هَّللا » ّالإ  هلإ  «و ال 

.مینک نایب  ار  وا  یگرزب  فصو  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  و  ربکأ » هَّللاو  »

.وت رب  ادخ  تکرب  تمحر و  و  قح ! رب  ربمغیپ  يا  داب  وت  رب  مالس  هتاکرب ؛» هَّللا و  ۀمحر  یبّنلا و  اهّیأ  کیلع  مالسلا  »

.ادخ هتسیاش ي  ناگدنب  ام و  رب  مالس  نیحلاصلا ؛» هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  »

.داب امش  رب  وا  تاکرب  تمحر و  و  هتسیاش ! ناگدنب  يا  داب  امش  رب  مالس  هتاکرب ؛» هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  »

ص:121
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زامن زا  دعب  شیاین  تونق و  هفسلف ي  متشه :

هراشا

.تسا بحتسم  تونق  ندروآ  اج  هب  هّیماما  بهذم  رد  مّود  تعکر  عوکر  زا  لبق  .تسا  تونق  زامن ، بحتسم  ءازجا  زا  یکی 

تاّیلب و عفر  تساوخرد  ندرک و  اعد  تاجاح و  ضرع  هلا و  ترـضح  هاگرد  هب  للذت  لاهتبا و  يور  زا  اه  تسد  ندرک  دنلب  تونق 
.دشاب یم  قح  ترضح  دیجمت  يورخا و  يویند و  تاجاح  نتساوخ 

.تسا بحتسم  ادخ  اب  شیاین  ریبکت و  حیبست و  لیلهت و  دیمحتو و  دیجمت  رکذ و  اعد و  بیقعت ، ناونع  هب  زین  زامن  زا  دعب  هچنانچ  و 

یم لمع  یلوبق  بجوم  بیقعت ، رکذو و  اعد  دوخ  تسا و  زامن  یلوبق  مدـع  بجوم  بیقعت  كرت  هدـش : دراو  یـسدق  ثیدـح  رد  و 
.دوش

: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

؛» فاج ّبرب  تسل  هتوفج و  دقف  هبجا  ملف  ءاعد  یلـص و  رهطت و  ثدحا و  نم  و  افج ، دـقف  عدـی  مل  یلـص و  رهطت و  ثدـحا و  نم  »
هدرک افج  قیقحت  هب  دنکن  اعد  زامن  زا  دعب  و  درازگ ، زامن  دریگب و  وضو  دـنک و  ریهطت  ار  دوخ  دوش  لطاب  شیوضو  هک  یـسک  »(1)

شیوضو هک  یسک  و  تسا ؛

ص:122

ح 2. ص 268 ، ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
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، ما هدرک  افج  نم  قیقحت  هب  مهدن  باوج  ار  وا  ياعد  نم  و  دنک ، اعد  درازگ و  زامن  دزاسب و  وضو  دنک و  ریهطت  ار  دوخ  دوش  لطاب 
« .متسین راک  افج  راگدرورپ  نم  هک  یلاح  رد 

(1) .دشاب یم  زین  شیاین  اعد و  رب  لمتشم  بیقعت ، تونق و  رب  هوالع  زامن ، نوچ  و 

شیاین اعد و  رب  لمتشم  مه  زامن  هک  نیا  هطساو ي  هب  هدش  لامعتسا  زامن  رد  تسا ، اعد  يانعم  هب  هک   (2) «، ةالص  » هژاو ي ور  نیا  زا 
زامن و تابجاو  رد  هچ  تسا ،

ص:123

رب ار  تدوخ  ياهتنم  یب  تمحر  دورد و  ایادخ  میئوگ  دهـشت  رد  میقتـسملا ،» طارـصلا  اندها  : » میئوگ یم  دـمح  هروس  رد  ( . 1 - ) 1
میبلط یم  ار  حلاص  ناگدنب  دوخ و  یتمالس  ریخ ، ظفل  هب  مالس  رد  و  تسرفب ؛ وا  لآ  ربمایپ و 

نوچ زامن ؛ هریغ 3 . هّمئا و  ناربمایپ و  رب  تاولـص  دورد و  شیاین 2 . اعد و  . 1 دوش : یم  لامعتـسا  انعم  هس  رد  ةالـص  هژاو  ( . 2 - ) 2
تـسا نکمم  اهنآ  لآ  ناربمغیپ و  رب  نداتـسرف  دورد  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  سپ  تسا ، شیاین  اعد و  ةالـص  يوغل  یلـصا و  ياـنعم 

یم تساوخرد  دنوادخ  زا  ام  هک  تسا  اعد  مه  تاولص  هک  اریز  تسا ، یقیقح  يانعم  تسا و  هملک  هل  عوضوم  رد  لامعتسا  میئوگب 
اعد و قلطم  رب  ةالص  ظفل  يونعم  كارتشا  رطاخ  هب  نیاربانب  دتسرفب ، شلآ  ربمغیپ و  يارب  ار  دوخ  ياهتنم  یب  تمحر  دورد و  مینک 

هکنانچ و.دراد  ینمـضت  ّلقا  اـی ال  دراد  هّیقباـطم  هّیظفل ي  تلـالد  تسا ، اـعد  یّلک  موهفم  قیداـصم  زا  یکی  هک  ّصاـخ  ياـعد  نیا 
، يرگید هقالع ي  ای  ءزج  لک و  هقالع ي  تبسانم و  هب  میئوگ  تسا ، یقیقح  لامعتسا  دورد ، يانعم  رد  ةالص  لامعتـسا  هک  يریذپن 
هقالع ي هب  میئوگ  زاب  انعم  نیا  زا  لزنت  اب  و  هدرک ؛ ادیپ  یظفل  كارتشا  هک  هدیسر  تقیقح  ّدح  رس  هب  هدش و  لامعتسا  نآ  رد  ًازاجم 

تقیقح اب  هدیـسر  تقیقح  دـح  رـس  هب  کش  نودـب  زامن  يانعم  رد  ةالـص  لامعتـسا  اّما.ددرگ  یم  لامعتـسا  ًازاجم  هّیلاقم  اـی  هّیلاـح 
نآ یقیقح  يانعم  رب  هکلب  هدیـسر ، تقیقح  هب  لامعتـسا  ترثک  زا  یلو  هدوب  ًازاـجم  هّیلوا  لامعتـسا  هچ  رگا  ینییعت ، عضو  هب  هّیعرش 
نیا مزلتـسم  شیاین  اعد و  رب  زامن  لامتـشا  تسا و  زامن  يانعم  عرـش ، هنـسلا  رد  هنیرق  نودب  ولو  نآ ، زا  ردابتم  هک  هدـش  بلاغ  هملک 

لک هقالع ي  تسا و  تقیقح  نآ  لامتـشا  هک  اریز  دـشاب ، هدـش  لامعتـسا  زامن  يانعم  رد  ًازاـجم  ءزجو  لـک  هقـالع ي  هب  هک  تسین 
رد اعد  سپ  تسا ، زامن  هّیلـصا ي  ریغ  ءازجا  زا  بیقعت  تونق و  نوچ  و  دشاب ، هسیئر  ءازجا  زا  ءزج ، هک  نیا  رب  تسا  طورـشم  ءزجو 
هک تسا  ءاشنا  مییوگب  تسا  نکمم  مه  زامن  مالس  دهشت و  رد  تاولصو  میقتسملا ،» طارصلا  اندها   » هلمج ي هب  تسا  رـصحنم  زامن 

تـسیل هَّللا  نم  ةالـصلا  ّنا  ثیح  ...یبنلا » یلع  نولـصی  هتکئالم  هَّللا و  ّنا  : » ۀـیآلا دروم  یف  کلذ  لکـشی  و.تسا  هدـمآ  ربخ  ظفل  هب 
نا ًازاجم و  هَّللا  نم  ةالصلا  لامعتساف  ۀمحرلا  بلط  مهریغ  ۀکئالملا و  نم  ۀمحرلا و  سفن  یلاعت  هنم  ةالـصلا  لب  ًاعطق  ءاعدلا  ینعمب 

ینعملا یف  ظفللا  لامعتـسا  یهاضی  ظفلب  هتکئالم  هَّللا و  دروم  یف  ۀـیآلا  یف  ظفللا  ةدـحو  ۀـقیقح و  یلاـعت  هریغ  یلا  ۀبـسنلاب  تناـک 
كرتشملا ردـق  یف  ظفللا  لامعتـسا  امهنیب و  كرتشملا  ردـقلا  ًادـجو  اذإ  ّالا  لوصالا  یف  قّقح  امک  عونمم  وهو  يزاجملا  یقیقحلا و 

ینعمب ةالـصلا  ًاعرـش و  ةالـصلا  نیب  ۀقالع  ّيأف  ۀّیوغللا ، ۀّیعرـشلا و  یناعملا  نیب  ةربتعم  ۀقالع  نوکی  اّمبر ال  ۀـیافکلا : یف  لاق.ًازاجم 
ص ۀیافکلا ،  ) یفخی امک ال  امهنیب  ّلکلا  ءزجلا و  ۀقالع  نم  ربتعیام  توبث  بجوی  ءاعدـلا ال  یلع  ةالـصلا  لامتـشا  دّرجم  و  ءاعدـلا ؟

(. 36
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.تسا زامن  یلوبق  طیارش  زا  هک  بیقعت  رد  هچ  تسا و  زامن  بحتسم  ءزج  هک  تونق  رد  هچ 

شیاین اعد و  هفسلف ي 

ددرگ و یم  لصاح  شیاین  رد  تقیقح  نیا  تسا و  قولخم  قلاخ و  هطبار ي  دوبعم و  اب  دبع  طابترا  رکذ و  تدابع ، تقیقح  حور و 
ار اـهنآ  جاـتحیام  ماـمت  هدومن و  تاـجاح  ضرع  هتـسویپ ، نیوکت  ناـبز  هب  داـمج  تاـبنو و  ناوـیح  زا  معا  تاـقولخم  همه ي  هکلب 

یبیغ تسد  هکلب  هدادـن ، رارق  کـیتاموتا  ار  تقلخ  ملاـع  هاگتـسد  نأـش » یف  وه  موی  ّلـک   » ياـضتقم هب  دـنک و  یم  مهارف  دـنوادخ 
شدوخ

ص:124
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«. دمصلا هَّللا   » تسا تادوجوم  همه ي  تاجاح  هلبق ي  دنک و  یم  بترم  هرادا و  ار  يدوجوم  ره  تسا و  راک  هب  هتسویپ 

هب هک  تسا  یسک  نامه  ام  راگدرورپ  تفگ  »(1) يده ؛» ّمث  هقلخ  ءیش  لک  یطعأ  يذلا  انبر  لاق   » تسا ادخ  رکذ  شیاین  هفسلف ي 
« .تسا هدرک  تیاده  سپس  هداد  هدوب  وا  شنیرفآ  همزال ي  ار  هچنآ  يدوجوم  ره 

: دنک یم  راهظا  ار  راگدرورپ  يانغ  دوخ و  یتاذ  رقف  دنک و  یم  تجاح  ضرع  لاق  نابز  هب  ناسنا  و 

تسا دنوادخ  اهنت  دییادخ ؛ هب  دنمزاین  یگمه )  ) امـش مدرم ! يا  »(2) دـیمحلا ؛» ّینغلا  وه  هَّللا  هَّللا و  یلإ  ءارقفلا  متنأ  سانلا  اهّیأ  اـی  »
!« تسا شیاتس  دمح و  هنوگره  هتسیاش ي  زاین و  یب  هک 

: دیوگ هلمج  نآ  زا  هدومن ، ریسفتو  حیرشت  تیب  لها  تاملک  زا  ار  شیاین  هلئسم ي  یعادلا » ةدع   » باتک رد  دهف » نبا  »

(3) .ةدابعلا خم  ءاعدلا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق 

« .تسا اعد  شیاین و  دنوادخ  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  »(4) ءاعدلا ؛» لامعالا  ّبحأ  »

« .تسا شیاین  رد  ّتیدوبع  راهظا  تادابع ، نیرترب  لضفا و  »(5) ءاعدلا ؛» ةدابعلا  لضفأ  »

ص:125

50 هط / ( . 1 - ) 1
15 رطاف /  ( . 2 - ) 2

ص 33 یعادلا ، ةدع  ( . 3 - ) 3
ص 190 نامه ، ( . 4 - ) 4
ص 33. نامه ، ( . 5 - ) 5
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: هدومرف هدرک و  شهوکن  ار  شیاین  كرت  ندیزرو و  ربکت  هدومرف و  رما  قیوشت و  شیاین  هب  ار  ام  دنوادخ  میرک ، نآرق  رد 

مریذپب ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  »(1) نیرخاد ؛» مّنهج  نولخدیـس  یتدابع  نع  نوربکتـسی  نیذـلا  ّنإ  مکل  بجتـسأ  ینوعدأ  »
!« دنوش یم  خزود  دراو  تلذ  اب  يدوز  هب  دنزرو  یم  ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک 

هک یماگنه  (2)«و  نودشرت ؛» مهلعل  یب  اونمؤیلو  یل  اوبیجتـسیلف  ناعد  اذإ  عادلا  ةوعد  بیجأ  بیرق  ّیناف  ینع  يدابع  کلأس  اذإ  «و 
یم خـساپ  دـناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدـننک  اـعد  ياـعد  مکیدزن ! نم  وگب ): ، ) دـننک لاوس  نم  هراـبرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب 

(«. دنسرب دصقم  هب  و   ) دنبای هار  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگ !

!« دیناوخب یناهنپ ، رد  عرضت و  يور  زا  اراکشآ )  ) ار دوخ  راگدرورپ  »(3) ۀیفخ ؛» ًاعرضت و  مّکبر  اوعدا  »

مان زا  یکی  تسا ؛ رکذ  زین  زامن  ياه  مان  زا  یکی  تسا ، رکذ  زین  اـعد  هفـسلف ي   (4)« يرکذل ةالصلا  مقأ   » تسا رکذ  زامن  هفـسلف ي 
نآرق و زامن ، ءازجا  تسا ، رکذ  ءاّذـحوبا ) تیاور  قبط   ) تیـصعم كرت  تسا ؛ رکذ  يارب  نآرق  توالت  تسا و  رکذ  مه  نآرق  ياـه 

.تسا رکذ  شیاین  حور  تسا و  شیاین  رکذ و 

ص:126

60 رفاغ /  ( . 1 - ) 1
186 هرقب /  ( . 2 - ) 2

55 فارعأ /  ( . 3 - ) 3
.14 هط /  ( . 4 - ) 4
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نآرق و اعد و  هک  ارچ  دوش ، هدـناوخ  تابیقعت  تونق و  رد  تسا  تایاور  یـضعب  رد  هک  عماـج ، صوصخم  ياـهرکذ  تسا  بساـنم 
.دنوش یم  يرگید  ماقم  مئاق  کی  ره  دننک و  یم  بیقعت  ار  يدحاو  فده  دّحتم و  هس  ره  رکذ 

ةدـع رد  زین  هدـش و  لـقن  نومـضم  نیا  هب  یتاـیاور  تئارق ، باوبا  بیقعت و  تونق و  باوـبا  رد  هعیـشلا ، لـئاسو  باـتک  رد  هچناـنچ 
: هدرک لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  یّلح ، دهف  نبا  یعادلا 

رکذ هب  اعد  ماگنه  هب  هک  هدنب  ره  »(1) ینلئس ؛» نم  یطعأ  ام  لضفأ  هتیطعأ  یتلئسم  نع  يرکذب  لغـش  نم  لوقی : یلاعت  هَّللا  ّنا  لاق : »
مروآ و رب  ار  وا  تاجاح  زا  رتدایز  رتهب و  نم  دیدرگ ، لفاغ  دوخ  تاجاح  زا  رکذ ، هب  لاغتشا  هطـساو ي  هب  و  درک ، ادیپ  لاغتـشا  نم 

!« مهد یم  وا  هب  هدیبلطن 

اعد تونق و  هچ  ره  .تسا و  شیاین  هفـسلف ي  رتالاب و  رکذ  هکلب  تسا ، شیاین  ود  ره  اعد  رکذ و  هک  تسا  تلـالد  تاـیاور  نیا  رد 
: دنک یم  لقن  هعیشلا  لئاسو  هچنانچ  تسا ؛ رتشیب  زامن  تلیضف  دشاب ، رت  ینالوط  زامن  رد 

؛» فقوملا یف  ۀـمایقلا  موی  ۀـحار  مکلوطأ  ایندـلا  راد  یف  ًاـتونق  مکلوـطأ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هَّللا لوـسر  لاـق  لاـق : رذ  یبأ  نع  »
« .تسارتشیب تمایق  زور  رد  وا  یتحار  دشاب  ینالوط  ایند  رد  شزامن  تونق  هک  یسک  »(2)
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  هک  دنک  یم  لقن  دیهش  زا  زین  و 

« .تسا رتهب  دشاب  رت  ینالوط  شتونق  هک  يزامن  ره  »(1) اهتونق ؛» لاط  ام  ةالصلا  لضفأ  »

: يروآدای

یم ار  يداو  کی  هس  نیا  و  اعد ، نآرقو و  رکذ  زا  تسا  بّکرم  هک  اریز  تسا ، شیاین  مه ، زاـمن  هک  دـش  مولعم  هتـشذگ  تاـنایب  زا 
نآ طرـش  اریز  دشاب ، یم  حیحـص  ًازاجم  ءزج  لک و  هقالع ي  هب  زامن  رب  ةالـص  قالطا  نیاربانب  تسا ، یکی  هس  ره  فده  دنیامیپ و 

.تسا قّقحتم  دشاب ،» هسیئر  ءازجا  زا  دیاب  ءزج   » هک

رکذ و تئارق و  داّحتا  اب  اّما  تسین ، هسیئر  ءازجا  زا  زامن  رد  اعد  هک  تسا  هدرک  لاکـشا  هک  میدرک  لقن  هیاـفک  بحاـص  زا  هچناـنچ 
رب تسا -  شیاین  يانعم  هب  تغل  رد  هک  ةالـص -  قالطا  هکلب  تسا ، شیاین  زاـمن  همه ي  هک  دوش  یم  مولعم  بیقعت  تونق و  اـعد و 

، شیاین اعد و  اب  رکذ  تئارق و  عرـش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اّما  هعّرـشتم ، تقیقح  هن  هّیعرـش و  تقیقح  هن  تسا ، هّیوغل  تقیقح  زاـمن 
.دشاب هدش  هتفرگ  فیدر  کی  رد 

تونق زامن و  يارب  بسانم  تایآ 

تمحرم یکین  زین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  اراـگدرورپ ! »(2) ...ۀنسح ؛» ةرخآلا  یف  ۀنـسح و  ایندلا  یف  انتآ  اّنبر  . » 1
!« امرف
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يدرک تیاده  ار  ام  هک  نآ  زا  دعب  ار  نامیاه  لد  اراگدرورپ ! »(1) ۀمحر ؛» کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذإ  دعب  انبولق  غزت  اّنبر ال  . » 2
!« يا هدنشخب  وت  اریز  شخبب ، ام  رب  یتمحر  دوخ  يوس  زا  و  نادرگم ! فرحنم  قح  هار  زا 

یلع ًادوعق و  ًامایق و  هَّللا  نورکذـی  نیّذـلا  بابلألا *  یلوال  تایآل  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـألا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  ّنإ  . » 3
؛ تسا نادـنمدرخ  يارب  ینـشور )  ) ياه هناشن  زور ، بش و  تفر  دـمآ و  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  ًاملـسم  »(2) ...مهبونج ؛»

« .دننک یم  دای  دنا  هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگنآ  و  هتسشن ، هداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اه  نامه 

ار ام  رگا  میدرک و  متس  نتـشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ ! »(3) نیرـساخلا ؛» نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نإ  انـسفنأ و  انملظ  اـّنبر  . » 4
!« دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یشخبن و 

زا نم  وت ، یهزنم  تسین ، يدوبعم  وـت  زج  ادـنوادخ ) ») (4) ...هل ؛» انبجتـساف  نیملاظلا *  نم  تنک  ّینإ  کناحبـس  تنأ  اـّلإ  هلإ  ـال  . » 5
« ...میدناسر تباجا  هب  ار  وا  ياعد  ام  مدوب ، ناراکمتس 

دبع نیب  هطبار ي  برق و  لوصح  یلصا ، ضرغ  هکلب  تسین ، یناطیـش  یناسفن و  ياهاوه  لایما و  هب  ندیـسر  شیاین  اعد و  زا  فده 
رقف ساسحا  دوبعم و  و 
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، دشاب هفیظو  ماجنا  يارب  دیاب  تسا  ّتیدوبع  شیاتـس و  زا  يدنلب  هلحرم ي  کی  شیاین  هک  نیا  .تسا و  يدابملا  أدـبم  يانغو  یتاذ 
.یناسفن ياهاوه  هب  ندیسر  يارب  هن 

یلاحب هملع  : » دومرف لیئربج  هب  درکن و  تساوخرد  ار  نایدورمن  هجنکـش ي  باذـع و  عفر  هک  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  اذـل 
ماقم نیا  منک ، یمن  یهلا  عاطم  رما  رد  تلاـخد  یهلا و  ياـضر  هب  میـضار  نم  هک  تسا  بلطم  نیمه  هب  هراـشا  یلاـقم ،» نع  یبسح 
تسا رکذ  نامه  شیاین  تقیقحو  هدوب  شیاین  رد  قرغ  اپ  ات  رس  میهاربا  هکلب  تسین ، شیاین  رکنم  دهد و  یم  ناشن  ار  میلست  اضر و 

.تسا میلست  اضر و  راهظا  نامه  زین  تاجانم  و 

ءایلواز مسانش  یم  یهورگ  نم 

ره دـنیوگ  ای  دوش  یمن  تقلخ  رد  يرییغت  اریز  .تسا » هدـیاف  یب  ندرک  اعد  : » دـنیوگ نارظن  هتوک  هک  تسا  ینایب  زا  ریغ  انعم  نیا  و 
هچ اعد  سپ  یهاوخن  هچ  یهاوخب  هچ  دوش ، یمن  دشابن  تحلـصم  هچ  ره  یهاوخن و  هچ  یهاوخب  هچ  دوش ، یم  دشاب  تحلـصم  هچ 

؟ دراد هدیاف 

لاؤس نودـب  اسب  هچ  ًایناث  و  تسین ؛ ییایند  لامآ  يارب  تسا ، هب  رومأـم  تداـبع و  شیاـین  اـعد و  ًـالّوا  هک  تسا  حـضاو  اـهنآ  خـساپ 
هدش دراو  تیاور  رد  بلطم  نیا  نیع  هچنانچ  دنک ، یم  اضتقا  نداد  رد  دنوادخ  تحلصم  لاؤس  زا  سپ  تسین و  نداد  رد  تحلـصم 

.تسا هدرک  رکذ  یعاّدلا  ةّدع  رد  و 

ص:130

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


امش ياعد  رگا  تسین  لئاق  یجرا  امـش  يارب  مراگدرورپ  وگب  »(1) مکئاعد ؛» ول ال  ّیبر  مکب  أبعی  ام  لق  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  و 
« .دشابن

دروم تّمه و  روصق  يرظن و  هتوک  زا  ندرک  ایند  تاجاح  هب  اـفتکا  داد و  رارق  يّداـم  دـصاقم  زا  رتـالاب  ار  فدـه  دـیاب  هکنیا  هجیتن 
: دیامرف یم  هچنانچ  تسا ؛ نآرق  شهوکن 

، ایند رد  ام  هب  ادنوادخ ! دنیوگ : یم  مدرم  زا  یـضعب  »(2) قالخ ؛» نم  ةرخآلا  یف  هل  ام  ایندـلا و  یف  انتآ  اـّنبر  لوقی  نم  ساـنلا  نمف  »
« .دنرادن يا  هرهب  ترخآ  رد  یلو  نک  اطع  یکین 

دروم رد  هک  رگید  هتـسد ي  فالخ  هب  .درادن  ترخآ  بیـصن  هدرکن  تیلاّعف  نآ  يور  هتـساوخن و  هدوبن و  ترخآ  بلاط  هک  یـسک 
: دیامرف یم  اهنآ 

زا (3)«و  ...اوبـسک ؛» اّمم  بیـصن  مهل  کئلوأ  راّنلا *  باذـع  انق  ۀنـسح و  ةرخآلا  یف  ۀنـسح و  ایندـلا  یف  انتآ  اّنبر  لوقی  نم  مهنم  «و 
شتآ باذع  زا  ار  ام  و  امن ؛ یکین  زین [  ترخآ ]  رد  و  یکین ، ام  هب  ایند  رد  ام ! راگدرورپ  يا [  دـیوگ ] « : یم  هک  تسا  یـسک  نانآ 

« .تسا عیرس  یسرباسح  ادخ  دنام و  یم  ناشیارب  يا  هرهب  ناش ، ياعد )-   ) درواتسد زا  هک  دننانآ  .نک  ظفح 

.دنراد بیصن  ترخآ  زا  دنا  هتشاد  تیلاّعف  دندوب و  ترخآ  بلاط  نوچ  هتسد  نیا 

ص:131

77 ناقرف /  ( . 1 - ) 1
200 هرقب /  ( . 2 - ) 2

201 و 202. هرقب /  ( . 3 - ) 3

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 139 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_131_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_131_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_131_3
http://www.ghaemiyeh.com


نادنمشناد رظن  زا  شیاین 

زا ام  نتساوخ  اریز  تسا ، اجیب  یلوضف  دنیوگ : یم  هدش و  شیاین  رکنم  گنیلرتم ،» سیروم   » لثم یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یضعب 
لطاب رفک  نیا  میراد و  جایتحا  ییاهزیچ  هچ  هب  ام  هک  دـناد  یمن  تسین و  انـشآ  شیوخ  هفیظو ي  هب  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ادـخ 

.تسا

يّداـم موـلع  رد  هچرگا  اـهنیا  لاـثما  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع  دـنا و  هتفگ  ار  تـالمج  نیمه  هیبـش  زین  تـنک » تسوـگآ   » و هـچین »  » و
.دنا هداتفا  بقع  یلیخ  تاّیونعم  رد  اّما  دنا  هتشاد  ییاه  تفرشیپ  تاعلاطم و 

هدش تایّدام  رد  قرغ  هک  ییاهنآ  یّلک  روط  هب  تسا و  هدـش  ادـیپ  فالتخا  يونعم  يدام و  مولع  نادنمـشناد  نایم  یهاگ  ور  نیا  زا 
هربخ ي و  لها ، هب  يرما  ره  دننک و  تلاخد  يرگید  ورملق  رد  دیابن  مادک  چـیه  هتـسد  ود  نیا  .دنـشاب و  یم  ریقف  تاّیونعم  رد  دـنا ،

.دنیامن اجیب  تواضق  تلاخد و  دیابن  تسا و  رصاق  ناشرکف  تاّیونعم  رد  اه  گنیلرتم  لاثما  دوش و  لّوحم  نآ 

لها نایدا و  لـها  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دراد  هزراـبم  تمکح  ملع و  اـب  نید  مینیب  یم  ناـمز  نیا  رد  هک  نیا  دـیوگ : یم  رـسنپسا » »
.دننک یم  اوران  ياه  هلخادم  رگیدکی  ورملق  رد  ملع 

تیمها وا  فرح  هب  یـسک  اریز  درادـن ، ینادـنچ  ررـض  دـنک ، دروم  یب  تواضق  اجیب و  هلخادـم ي  يرما  رد  داوس  یب  رفن  کی  رگا 
يرگید نف  رد  رگا  دراد  یناهج  ترهش  نونف  زا  ینف  رد  هک  يدنمشناد  رفن  کی  اّما  تسین ، يرثا  أشنم  دهد و  یمن 
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تواضق و هلخادم و  يونعم  روما  رد  يدام  ياملع  دیابن  رطاخ  نیمه  هب  دزادنا ؛ یم  کیکشت  ههبش و  هب  ار  يرایـسب  دیامن ، تواضق 
.دنیامن رظن  راهظا 

تسا و ناگدنب  يزور  نماض  دنوادخ  نوچ  دـیوگب : یـسک  هک  نآ  لثم  تسا ، تسـس  شیاین ، زا  عنم  يارب  گنیلرتم  لالدتـسا  نیا 
بجوـم يزور  لاـبند  نتفر  دورب و  يزور  لیـصحت  راـک و  لاـبند  یـسک  دـیابن  سپ  تـسا ، هداد  هـمه  هـب  ار  يزور  نداد  هدـعو ي 

وا ياه  هدـعو  هب  يدامتعا  میناد و  یمن  يزور  نداد  رب  رداق  ار  ادـخ  ام  هک  تسا  نآ  شیاـنعم  و  تسا ؛ یهلا  ياـه  هدـعو  بیذـکت 
! تسا هدوهیب  تسس و  لالدتسا  نیا  ردقچ  .میرادن 

دراو رتشیب  يونعم  یحور و  روما  رد  هک  يرگید  هتسد ي  دنا ، هدرک  راکنا  ار  شیاین  هک  یعیبط ، نادنمـشناد  زا  هتـسد  نیا  ِلباقم  رد 
زا يرادقم  هک  لراک  سیسکلا  نویرامالف و  لاکـساپ ، دننام  .دنیامن  یم  بیغرت  قیوشت و  نآ  هب  دنراد و  هدیقع  شیاین  هب  دنا ، هدش 

.مینک یم  نایب  ار  نانآ  راتفگ 

ای روآ و  مرـش  ار  نآ  هک  هچین »  » ای و  دـناد ؛ یم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  تراـسج  ار  شیاـین  هک  گـنیلرتم ،»  » لاـثما هک  دـش  مولعم  سپ 
.دنا هدرکن  كرد  ار  شیاین » هفسلف ي   » و تقیقح » « ؛ درادنپ یم  هدوهیب  ار  نآ  هک  قیقحت ) هفسلف ي  سسؤم  « ) تنک تسوگا  »

یگدـنز رد  ار  شیاین  هداعلا ي  قراخ  تاریثأت  زیمآزاجعا و  جـیاتن  دراد ، اعد  اب  يراک  رـس و  و  ادـخ ، اب  یطاـبترا  هک  سکره  يرآ 
لثم اـعد  تباـجا  ياـه  ناـکم  رد  هژیو  هب  دور ، یم  رامـش  هب  وا  دزن  تاّیهیدـب ، هکلب  تاـّیبرجت  تادـهاشم و  زا  هدـید و  ررکم  دوخ 

لّسوت اعد و  شیاین و  هلیسو ي  هب  دارفا  هک  هفّرشم  دهاشم  دجاسم و 

ص:133
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هلیـسو ي هب  هک  جالعال  نارامیب  زا  ردقچ  هک  دنک  یم  قیدصت  لراک » سیـسکلا   » رتکد هک  ییاج  نآ  ات  دنا ، هتفرگ  دنمدوس  جـیاتن 
.دنوش یم  هجلاعم  عیرس  لّسوت ، شیاین و 

هک نیا  اـب  دـنک ، یم  لـقن  نیقلت  هلیـسو ي  هب  هتوگ ،» ویـسوم   » روآ تفگـش  تاـجلاعم  زا  یحرـش  شرهاوـج  ریـسفت  رد  يواـطنط » »
تـشاد يروآ  تریح  تاجلاعم  نارامیب ، رد  سفن  هب  نیقلت  شیاین و  ضرع  یحور و  ریبادـت  هلیـسو ي  هب  دوب  هدرکن  بط  لیـصحت 

یپارتوکیـسپ رد  باـتک  نیا  لّوا  دـلج  رد  دـندرک ، یم  ار  وا  يدرگاـش  دـندمآ و  یم  وا  دزن  هدـش  ّریحتم  یکـشزپ  نایوجـشناد  هـک 
.دش نایب  یبسانم  بلاطم 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  هک  هدش  تیاکح  یسیع ، نب  دامح  تیاور  رد 

یم تسا  رّدـقم  هچنآ  وگم  رادـن و  رب  شیاین  اـعد و  زا  تسد  ینعی  »(1) ةدابعلا ؛» وه  ءاعدـلا  ّناف  رمألا ، نم  غرف  دـق  لقت : ـال  عدا و  »
« .تسا هدش  رما  نآ  هب  ادخ  بناج  زا  تسا و  تدابع  اعد  هک  اریز  درادن ، يریثأت  اعد  دوش و 

: هدش لقن  وا  زا  رگید  یتیاور  رد  و 

، ماقم نآ  هب  دـسر  یمن  هک  تسا  یماقم  تلزنم و  هدـنب  يارب  دـنوادخ  دزن  رد  »(2) ۀلأسمب ؛» ّالإ  لانت  ۀـلزنم ال  ّلجوّزع  هَّللا  دـنع  ّنإ  »
« .ندومن تجاح  ضرع  يدنمزاین و  راهظا  شیاین و  هلیسو ي  هب  رگم 

ص:134

ح 2 ص 34 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
ح 1. ص 34 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2
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تایاور هچنانچ  اه ، يرامیب  اه و  يراتفرگ  عفر  زا  دـعب  و  ءالب ، لوزن  زا  شیپ  یگدوسآ  ماگنه  هب  هدـش  شرافـس  اعد  هب  نینچمه  و 
.تسا ددعتم  لئاسو  رد  نآ 

یف ءاعّدـلاب  مکیدـیأ  هیلإ  اوعفراو  : » هدـش تیاکح  يوبن  ثیدـح  رد  هچناـنچ  اـعد  عقوم  رد  ندرک  دـنلب  تسد  تسا  بحتـسم  زین  و 
(1)« .مکتاولص تاقوأ 

رد اهنآ  بتک  زا  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  مهریغ -  و  سواط » نبا   » و یمعفک »  » و یّلح » دـهف  نبا   » لـثم یناـبر  ياـملع  تاـملک  لـقن  زا 
دنا هتـشاد  راک  رـس و  تاّیونعم  اب  ًاتبـسن  هک  یعیبط ، مولع  نادنمـشناد  هفـسالف و  تاـنایب  زا  يردـق  مینک و  یم  رظن  فرـص  شیاـین ،

: میراگن یم  دنا ، هدرک  ادیپ  يردق  ار  تقیقح  دنا و  هدرک  كرد  ار  شیاینو 

هتـشون و شیاین  رد  يا  هلاقم  دـنمجرا ، سانـش  تسیز  ناـهج و  یماـن  تسیژولویزیف  نیرت  گرزب  لراـک ،» سیـسکلا   » هلمج نآ  زا 
تاـملک هـک  یناـسک  ناـگدز و  برغ  دّدـجت و  ناوریپ  يارب  اـت  مـینک  یم  جرد  راتـشون  نـیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هصـالخ  هدرک  رـشتنم 

هطبار لّسوت و  اعد و  شیاین و  بلاطم و  هنوگ  نیا  هک  دـنیآ  دوخ  هب  ددرگ و  مامت  تّجح  دـنناد ، یم  لزنم  یحو  لثم  ار  اه  ییاپورا 
.تسین یتسرپ  هنهک  یعاجترا و  یفارخ و  وا  لآ  ربمغیپ و  ادخ و  اب  ي 

هّرمزور تادهاشم  تاّیهیدـب و  فیدر  رد  تسا  لاحم  یندرکن و  رواب  نانید  یب  يارب  هک  اعد  تازجعم  هداعلا و  قراخ  تاریثأت  اریز 
دشاب و یم  نّویهلا  ي 

ص:135

ص 154. قودص ، خیش  یلامأ ، ( . 1 - ) 1
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.دوش یم  بوسحم  اهنآ  تادهاشم  زا  دنراد و  نامیا  قئاقح  نیا  هب  دنا ، هدوب  أدبم  هب  لئاق  هک  یعیبط  نادنمشناد 

؟ دیوگ یم  هچ  لراک  سیسکلا 

هب تسا  حور  زاورپ  و  ناهج ، يدام  ریغ  نوناک  يوس  هب  تسا  حور  شـشک  شیاـین  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  دـیوگ : یم  لراـک » »
.ادخ يوس 

[

زا جراخ  حور ، ناهج  .دشاب [  یم  شیاین  زامن  ةالص و  نیاربانب  نمؤملا ؛» جارعم  ةالصلا  : » میناوخ یم  يوبن  ثیدح  رد  هک  یلاح  رد 
رد شیاـین  دروآ ، تسد  هب  یبرجت  یعطق و  تخانـش  شیاـین ، هراـبرد ي  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ، يداـم  نونف  مولع و  سرتـسد 

.تسا یحور  هدیدپ ي  کی  حوضو  تیاهن 

یم بذـج  ادـخ  هب  لد  نآ ، رد  هک  دـنک  یم  مّسجم  ار  يزادـگرپ  ینافرع  تلاح  کی  شیاین  تقیقح  یلومرف ، داروا  زا  رظن  فرص 
.دوش

رد ار  ریبعت  هّلق ي  نیرتدـنلب  شیاین ، اریز  دـنام ؛ یم  رد  دـسر  یم  ارف  شیاین  ياپ  هک  اجنآ  نایب ، هشیدـنا و  بتکم  دـیوگ : لراک  زاب 
.دنک یم  ادیپ  لقع  یناملظ  بش  نایم  زا  قشع  زاورپ 

ص:136
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؟ مینک شیاین  هنوگچ 

ادخ تمظع  رد  قّمعت  ًالثم  غامد ، هب  هن  دشاب  لد  هب  دیاب  شـشوک  نیا  دش ، هدیـشک  ادـخ  يوس  هب  ات  دیـشوک  دـیاب  اهنت  شیاین  يارب 
.دشاب هتشاد  هارمه  ار  نامیا  قشع و  زا  يا  هراصع  لاح  نیع  رد  قّمعت  نیا  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  بوسحم  شیاین 

ياه يدنمزاین  بسک  يارب  هک  تسا  عورـشم  ًالماک   (1)، دشاب ردپ  اب  وگتفگ  نوچمه  دـیاب  هاتوک ، ای  ینالوط  دـشاب  هچ  ره  شیاین 
هچنآ ای  دـناشوپب ، لمع  هماج ي  ام  ياه  سوه  هب  ات  میهاوخب  وا  زا  هک  تسا  لوقعمان  لاح  نیع  رد  و  میریگب ، کمک  ادـخ  زا  دوخ 

.دنک اطع  اعد  هب  تسا  رّسیم  ششوک  هب  ار 

راوشد ماحدزا  نایم  رد  ینورد  شمارآ  نتفای  دوش ؛ یلوتـسم  شنورد  هب  شمارآ  هک  یماگنه  رگم  دیوگ  یمن  نخـس  ناسنا  اب  ادخ 
تـسد هب  تسا ، هدروآرد  شیوناز  هب  هدرک و  راب  وا  شود  رب  دیدج  ندـمت  هک  يراوشد  یگدـنز  ات  تسا  مزال  تولخ  ياج  تسا ،

.دروآ

عقاو یبسانم  طئارش  رد  رگا  شیاین  داد ؛ ماجنا  هتـسویپ  ار  شیاین  دیاب  نیاربانب  دراذگ ، یم  رثا  ناسنا  لئاضف  تافـص و  يور  شیاین ،
(2) .تشاد دهاوخ  لابند  هب  هجیتن  هراومه  دوش 

ص:137

نابرهم ردپ  لثم  دینک  دای  ار  ادخ  ینعی  مکئابا ،» مکرکذک  هَّللا  ورکذا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  ( . 1 - ) 1
.مییامن یم  نآ  هب  یتاراشا  ثحبم  رخآ  رد  هک  هدیسر  اعد  تباجتسا  طیارش  رد  یتیاور  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  زا  ( . 2 - ) 2
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(1): دیوگ زین  و 

(2) «. تسا هدش  شریگتسد  يزیچ  رگم  تسا  هدرکن  شیاین  تقو  چیه  سکچیه  : » دسیون یم  نوسرما » دلاو  فلاو  »

شیاین تارثا 

تداع کی  هدید ي  هب  شیاین  هب  دّدجتم ، مدرم  هکنیا  دوجو  اب  دـیوگ : وا  دوش ؛ یم  هدروآ  رب  دـشاب ، موادـم  رگا  شیاین  شهاوخ و 
ام زورما  تفگ  ناوت  یم  تقیقح  رد  دنرادنپ ، یم  شّحوت  هرود ي  زا  هدـنام  یقاب  یفارخ و  مسر  کی  ار  نآ  دـنرگن و  یم  كورتم 

تردن هب  زورما ، شیاین  تسا و  يدوبان  فُرُـش  رد  نینّدمتم ، نایم  رد  ینافرع  ساسحا  و  میا ، هدـنام  مورحم  شیاین  تارمث  زا  ًابیرقت 
.دریگ یم  ماجنا 

ّربـکتم و وگغورد و  هاوخدوخ و  دنتـسه ، تداـبع  لـها  هک  یناـسک  رتـشیب  نوـچ  تسا ، ریثأـت  یب  ًاـبلاغ  زورما  شیاـین  یفرط ] زا  [و 
.دنرادن ار  نامیا  قشع و  یگتسیاش  هک  دنتسه  یناراکایر  دنرورغم و 

(3) .تسا ّتلم  نآ  طوقس  اب  ربارب  یتّلم ، ره  رد  شیاین  نادقف 

ص:138

ص 12 شیاین ، هلاقم ي  همجرت ي  ( . 1 - ) 1
زیچ دنوادخ  دشابن ، تحلصم  هدش  تساوخ  رد  هک  زیچ  نآ  رگا  دراد ، رثا  اعد   » هک دنک  یم  تیاکح  یتیاور  یعاّدلا  ةّدع  ( . 2 - ) 2

(« لئاس ّدری  ال   ) دهد یم  وا  هب  ترخآ  ای  ایند  رد  تسوا  حالص  هک  يرگید 
ص 13. شیاین ، هلاقم ي  همجرت ي  ( . 3 - ) 3
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، شیاین ماگنه  هک  تسا  نیا  لثم  اریز [  ّتلم ] ؛ نآ  یمتح  طوقـس  اب  تسا  ربارب  یتّلم ، نایم  رد  شیاین  نادـقف   (1): دیوگ یم  لراک 
(2) .دیوگ یم  باوج  وا  هب  دهد و  یم  شوگ  ناسنا  هب  ادخ 

همـشچرس ترطف  قامعا  زا  هک  تسا  یـشبنج  ینافرع  ساسحا  دراد ؛) ّتیمتح  ّتیعطاق و  ینعی   ) تسین یلایخ  یهاو و  شیاـین  راـثآ 
فیعضت میا  هداد  هزاجا  ام  هک  تسا  ام  دوخ  یتسه  زا  یّمهم  رایسب  ءزج  ساسحا  نیا  ؛(3)  تسا یلصا  هزیرغ ي  کی  تسا و  هتفرگ 

.ددرگ دوبان  یّلک  هب  ًابلاغ  ددرگ و 

هب هک  یناسک  هرهچ ي  رد  دراد ؛ یگتـسب  شیاین  رتاوت  تّدـش و  ّتیفیک ، هب  ریثأت  نیا  دراذـگ ، یم  ریثأت  ام  مسج  حور و  رد  شیاـین 
هب تبـسن  یهاوخ  ریخ  یکین و  ّسح  يا  هزادنا  ات  و  ترارـش ، دسح و  یمک  یـسانش ، هفیظو  ّسح  يدودـح  ات  دـنزادرپ  یم  شیاین 

.دوش یم  هدناوخ  نارگید 

.تسا رتراکشآ  رتشیب و  شریثأت  دشاب  هتشاد  ترارح  دشاب و  روش  رپ  موادم و  هک  یماگنه  شیاین   (4): دیوگ زاب 

ص:139

ص 15 شیاین ، هلاقم ي  همجرت ي  ( . 1 - ) 1
نم نیّحلملا ؛ حاحلا  همربیال  نم  ای  : » هدیسر تمـصع  تیب  لها  زا  شیاین  دروم  رد  هک  تسا  یثیداحا  نومـضم  ترابع  نیا  ( . 2 - ) 2

 / هرقب هروس  رد  ویرـس  دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع  يرد  یبوک  رگ  هک  ربمغیپ  تفگ  «. جلو ّجلو  اباب  عرق  نم  دـجو و  ّدـجو  ًائیـش  دـجو 
، دننک لاوس  نم  هرابرد ي  وت  زا  نم ، ناگدنب  هک  یماگنه  و  « ؛» ناعد اذإ  عادـلا  ةوعد  بیجأ  بیرق  ّیناف  يدابع  کلئـس  اذإ  و   » 186

!« میوگ یم  خساپ  دناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن ! نم  وگب ): )
یم ادـخ  هب  ور  دوش ، یم  هاتوک  اج  همه  زا  شتـسد  ناسنا  هک  یگراچیب  عقوم  رد  مه  نییدام  یّتح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ( . 3 - ) 3

دنروآ
ص 20. شیاین ، هلاقم ي  همجرت ي  ( . 4 - ) 4
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دید ار  رامیب  هک  یماگنه  زین  بیبط  تسا ؛ هیبشت  لباق  لانروس  دیئوریت و  دننام  یلخاد  هحّـشرتم ي  ددغ  اب  یکدنا  شیاین ، هنوگ  نیا 
ياوادم رد  ینایاش  کمک  هدروآ  ناغمرا  هب  شیاین  هک  یشمارآ  اریز  دشاب ، دنسرخ  دناوت  یم  هدش ، لّسوت  اعد و  نماد  هب  تسد  هک 

.دیآ یم  رامش  هب  يو 

شیاین هلیسو ي  هب  افش 

: نوچمه ییاهدرد  زا  ینآ  روط  هب  ًابیرقت  هک  دنا  هدوب  ینارامیب  دراد ، يروآ  تفگش  تاریثأت  یهاگ  شیاین  دیوگ : لراک  سیـسکلا 
، يرگید رطاخ  هب  هک  شیاین  دـنا ؛ هتفای  افـش  لائنوتیرپ  یناوختـسا  يویر و  لس  نمزم و  ياه  مخز  هیلک و  تنوفع  ناطرـس و  هروخ ،

(1) .تسا رت  شخب  رثا  دوش  ماجنا 

مه میرادـب و  تسود  ار  شناد  ییابیز  مه  دـیاب  ام  تسا ، جاتحم  زین  ادـخ  هب  تسا ، دـنمزاین  نژیـسکا  بآ و  هب  هک  ناـنچمه  ناـسنا 
اب هک  دوب  یهلا  درم  لاکساپ   ) .میهد یم  شوگ  تراکد  هب  هک  میهد  ارف  شوگ  نامیا  نامه  اب  لاکـساپ  هب  دیاب  ام  و  ار ، ادخ  ییابیز 

(. تشاد راک  رس و  لّقعت  شناد و  ملع و  اب  هک  هدوب  یصخش  تراکد  و  تشاد ، راک  رس و  ادخ 

يروف ریثأت  هرابرد ي  اـم  ینونک  تاـعالّطا   (2): دـسیون یم  هتخانـشان » دوجوم  ناسنا   » مان هب  شرگید  باتک  رد  لراـک » سیـسکلا  »
رب ضارما ، يافش  رد  شیاین 

ص:140

ص 508) ج 2 ، یفاک ، « ) .دیهاوخب اعد  نارگید  زا  دینکب و  نارگید  قح  رد  اعد   » هک دراد  تیب  لها  تایاور  رد  ( . 1 - ) 1
ءاشحفلا و نع  یهنت  ةالصلا  ّنا   » تسا هیآ  نیا  نومضم  زا  سابتقا  لراک  مالک  تسا ، شیاین  یعون  زامن  میتفگ  هچنآ  رب  انب  ( . 2 - ) 2

.45 توبکنع /  رکنملا ؛»
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، یتـسوپ لـس  نیکرچ ، ياـه  مخز  یقافـص و  یناوختـسا و  لـس  نوچ : نوگاـنوگ  ضارما  زا  هک  تسا  یکتم  یناراـمیب  لاـح  حرش 
.دسر یم  ارف  لماک  يافش  سپس  ساسحا و  يدیدش  درد  بلغا  تسا ، هتفای  نامرد  هریغ  ناطرس و 

نیا نازیم  هک  تسین  یّکـش  و  تسا ، صخـشم  يوضع  تاعیاض  مایتلا  بیجع  تعرـس  اب  اسآ ، هزجعم  يافـش  نیا  دـیوگ : هک  نیا  ات 
.ددرگ یم  یعیبط  ّدح  زا  رتشیب  یلیخ  افش ، مایتلا و 

ضارما هب  تبـسن  شیاـین  هلیـسو ي  هب  افـش   ) عوضوم نیا  يارب   (1) «، درول  » یکـشزپ هدکـشناد  رد  دـیوگ : یم  زین  شیاین  باتک  رد 
(2) .تسا هدش  يروآ  عمج  نییعت و  یکرادم  جالعلا ) بعص 

رد هک  دـیآ  یم  رب  متا  نرق  تسیژولویب  کشزپ و  ناهج و  یمان  تسیژولویزیف  متـسیب و  نرق  گرزب  دنمـشناد  نیا  تاـملک  لـقن  زا 
ایند مسج و  حور و  رد  يروآ  تفگـش  تاریثأت  هچ  تسا - ، شیاین  زراـب  لـماک و  قادـصم  متا و  ِدرف  هک  زاـمن -  شیاـین و  اـعد و 
لثم تسا ، هدنام  جالع  الب  و  دنک ، هجلاعم  هتسناوتن  زونه  متـسیب  نرق  ّبط  هک  یـضارما  هک  نیا  هب  درک  حیرـصت  دراد و  ام  ترخآو 

.دوش هجلاعم  ادخ  اب  هطبار ي  شیاین و  هلیسو ي  هب  تسا  نکمم  هریغ ، ناطرس و 

تیاکح تیب  لها  زا  هک  يا  هیعدا  دـئاوف  هکلب  تسا ، هدـیمهف  هدربمان  دنمـشناد  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  شیاـین  دـئاوف  هک  یتروص  رد 
فراعم ایند  کی  يواح  هدش 

ص:141

نیملسم هفّرشم ي  دهاشم  هیبش  دنوش ، یم  عمج  اجنآ  رد  شیاین  لسوت و  ترایز و  يارب  نایحیسم  هک  تسا  یّلحم  درول » ( . » 1 - ) 1
دنور یم  تجاح  افش و  بلط  لّسوت و  يارب  هک 

ص 130. ریپ ، رتکد و  هرظانم ي  ( . 2 - ) 2
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زا یـضعب  هب  ام  و  تسین ، يرثا  ربخ و  اـهنآ  زا  روبزم  دنمـشناد  تاـملک  رد  هک  تسا  يرگید  يونعم  تاریثأـتو  قـالخا  قیاـقح و  و 
: مینک یم  یتاراشا  شیاین  ياسآ  هزجعم  تارثا  دنمدوس و  جیاتن 

يزاس مدآ  هناخراک ي  ای  شیاین 

ریثأت نانچ  یهلا ، تمظع  اب  هاگرد  هب  رافغتـساو  عّرـضت  نآرق و  تئارق  زامن و  رکذ و  تاجانم و  اـعد و  زا  تسا  تراـبع  هک  شیاـین 
، توهال هورذب ي  توسان  هّطح ي  زا  و  كالفا ، جوا  هب  كاخ  ضیضح  زا  ار  وا  جیردت  هب  هک  دراذگ  یم  رگـشیاین  حور  رب  یقیمع 

.دناشک یم  لامک  یلاعت و  هب  دناسر و  یم  ّتیتوکلم  هکلب  ّتیناسنا ، جرادم  یلعا  هب  تیناویح  ملاع  زا  و 

ّتیناروـن ترارح و  دوـش و  یم  هتفرگ  وا  یتاذ  ترودـک  يدرـس و  هظحل  هب  هـظحل  دریگ و  رارق  شتآ  رواـجم  هـک  ینهآ  نوـچمه 
هب یلو  دوب  ترارح  رون و  عنام  هک  ییاه  گنـس  نوچمه  و  ددرگ ؛ یم  نشور  هدنزوس و  شتآ  دوخ  لثم  هکنیا  ات  دنک  یم  باستکا 

دوخ ءاروام  هب  هتفرگ و  ار  ترارح  رون و  هدرک ، هدافتسا  دیشروخ  ترارح  رون و  عبنم  زا  هدش ، نیب  هّرذ  هشیش و  فیطلت ، هطـساو ي 
.دهد یم  لیوحت 

دنلب هک  يرود  ای  مناوخب ، هتـسهآ  ار  وت  ات  یکیدزن  نم  هب  وت  یهلا ! درک : ضرع  دوخ  شیاـین  تاـجانم و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم
؟ مناوخب

(1) .دیامن زاین  زار و  شیاین و  نم  اب  هک  سک  ره  اب  مکیدزن  نیشنمه و  نم  ینرکذ » نم  سیلج  انأ  : » دیسر باطخ 

ص:142

.لاح ّلک  یلع  نسح  يرکذ  ّنا  یسوم ! يا  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  اج  نآ  ات  رکذ -  باوبا  زا  لّوا  باب  هعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
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قـالخا اـه و  یتشز  زا  و  دوش ، یم  دـنوادخ  تافـص  هب  فصّتم  یهلا و  قـالخا  هب  قلختم  رگـشیاین ، هک  تسا  تسلاـجم  نیا  رثا  رد 
راگدرورپ اب  سنا  تلاحو  برق  ماقم  هتسیاش ي  ار  دوخ  ات  دنک ، یم  يرود  زواجت  ملظ و  توادع و  هنیک و  لخب و  عمط و  مومذم و 

.ددرگ قح  ترضح  ییایربک  تمظع  اب  هاگشیپ  قیال  و  دیامن ،

باکترا زا  ار  رازگزامن  زاـمن ، »(1) رکنملاو ؛» ءاـشحفلا  نع  یهنت  ةالـصلا  ّنا   » هک زاـمن  هدـیاف ي  رد  تسا  اـنعم  نیمه  هـب  هراـشا  و 
« .دراد یم  زاب  تارکنم  یصاعم و 

رد دـیامن و  هزرابم  راکیپ و  یناسفن  ياهاوه  اب  دـنیزگ و  يرود  اجبان  ياـه  سوه  يوه و  زا  اـت  دـناد  یم  ریزگاـن  ار  دوخ  رگـشیاین 
دق و  اهاکز *  نم  حلفأ  دق  اهاوقتو *  اهروجف  اهمهلأف  اهاوس *  ام  سفن و  (2)«و  یّکزت ،» نم  حلفأ  دق   » دیآ رب  سفن  هیکزت ي  ددص 

(3) «. اهاسد نم  باخ 

(4) «، محرت محرا  : » ياضتقم هب  ات  دزاس  یم  دوخ  هشیپ ي  ار  نایاونیب  نادنمتسم و  زا  ییوجلد  يزاون و  میتی  يرورپ و  عون  رگـشیاین ،
: دیامرف یم  هّینابعش  هبطخ ي  رد  هک  دریگ  رارق  يوبن  شیامرف  قادصم  هدیدرگ و  لاعتم  دنوادخ  تمحر  تفأر و  دروم 

ص:143

45 توبکنع /  ( . 1 - ) 1
14 یلعأ /  ( . 2 - ) 2

10-7 سمش /  ( . 3 - ) 3
.دنک ینابرهم  امش  هب  دنوادخ  ات  دینک  ینابرهم  ( . 4 - ) 4
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عقاو ینابرهم  دروم  مه  امـش  نامیتی  ات  دـینک ، یناـبرهم  مدرم  ناـمیتی  اـب  »(1) مکماتیأ ؛» یلع  ننحتی  اـمک  ساـنلا  ماـتیأ  یلع  اوننحت  »
« .دنوش

: دننام دریگب  رارق  رگشیاین  ناونع  تحت  ات  دهد  ماجنا  تسا  ریزگان  رگشیاین  هک  تسا  یطئارـش  شیاین ، يارب  هکنآ  مالک  هصالخ ي 
عطق أدـبم و  زا  دادمتـسا  سفن و  تعانم  أدـبم و  هب  مات  هّجوت  كاپ و  ّتین  رادـنپ و  بلق و  تراهط  سابل و  یگزیکاپ  ندـب و  یکاـپ 
ضیف ياه  هطـساو  رب  تاولـص  لیلهت و  دیمحت و  دیجمت و  ریبکت و  حـیبست و  زا  هَّللا  يرابرد  تافیرـشت  يادا  هَّللا و  يوسام  زا  هّجوت 

ّتیمدآ یقیقح و  ّتیناسنا  هلحرم ي  دراو  تهج  ره  زا  ار  دوخ  رگشیاین  تروص  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) وا لآ  ربمغیپ و   ) هَّللا يرابرد 
(2) .دیامن یم 

باوخ و تروص  زا  ینوطالفا  هلـضاف ي  هنیدـم ي  یعامتجا  نینچ  زا  دـندش ، شیاین  لـها  روط  نیا  همه  یمالـسا ، هعماـج ي  یتقو 
حیـسم دالیم  زا  شیپ  نرق  جـنپ  هک  یقارـشا  فوسلیف  نیا  لآ  هدـیا  و  ددرگ ، یم  رهاظ  ّتینیعو  قّقحت  تروص  هب  تالوقعم ، لایخ و 

.دریگ یم  دوخ  هب  ّتیعقاو  قّقحت و  تروص  تشاد ، ار  نآ  يوزرآ 

ص:144

ص 265 ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا رابخأ  نویع  ( . 1 - ) 1
، هدرک رـشتنم  ون » ياهدـیما   » ناونع تحت  همجرت و  ناگیاش  یلع  دّیـس  رتکد  هک  یباتک  رد  ( B.Russel لسار (  دـنارترب  ( . 2 - ) 2

يّدام هدافتـسا  یعیبط  ياوق  زا  دـیامن و  ّطلـسم  ار  دوخ  ات  تعیبط  ياوق  اـب  راـکیپ   - 1 درادراکیپ : عون  هس  هتـسویپ  رـشب  دیوگ : یم 
عرـش و هب  جایتحاو  دـیامن  ظفح  تسا  نارگید  هرداصم ي  رطخ و  ّتیعقوم  رد  هک  ار  دوخ  عفانم  ات  رـشب  دارفا  اب  هزراـبم  .دیامن 2 - 

باتک زا  لقن  هب   ) ددرگ تخبـشوخ  زوریپ و  ات  یناسفن ، ياهاوه  اـب  هزراـبم  .دنک 3 -  ظفح  ار  دوخ  قوقح  ات  دـنک  یم  ادـیپ  نوناق 
(. ص 25 ناگرزاب ، يدهم  ادخ ، ناسنا و  هلاقم ي  هلاقم ، راهچ 
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شیاین ششک 

رد تدابع  شیاین و  زا  یتّینارون  هک  تسا  نیا  تادابع ، عومجم  كرتشم  دـئاوف  زا  هکلب  نآ و  هفـسلف ي  شیاین و  زراب  راـثآ  زا  یکی 
و دیامن ، یم  كاپ  یناطیش  ياهاوه  سواسو و  زا  ار  وا  لد  كانبات و  ار  وا  ناور  بلق و  هک  ددرگ  یم  لصاح  رگشیاین  ناور  بلق و 

قیفوت و  دنادرگ ، یم  فعاضم  شیاین  أدـبم و  هب  هتـسویپ  ار  وا  هقالع ي  قشع و  هک  دوش ، یم  لصاح  وا  ناور  رد  یتّذـل  توالح و 
، افـص رون و  نآ  و  ددرگ ، بلق  يافـص  ّتینارون و  ثعاـب  شیاـین  لسلـست  وحن  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  شیاـین  تداـبع و  يارب  يرتـشیب 

یکیراـت نآ  بلق و  یکیراـت  بجوم  مه  ادـخ  زا  يرود  تیـصعم و  بیترت  نیمه  هب  و  دوش ؛ یم  تداـبع  شیاـین و  داـیدزا  بجوم 
.دنام یمن  یقاب  شیاین  يارب  ییاج  نایم  نیا  رد  دوش و  یم  نایصع  ببس 

شیاین بادآ 

هب رثا  مک  تقیقح و  زا  يراع  شیاین  نآ  اهنآ ، تیاعر  نودب  هک  هدیسر  تمـصع  تیب  لها  هیحان ي  زا  یننـس  بادآ و  شیاین  يارب 
.دنک یم  ادیپ  قّقحت  اهنآ  تباجا  طیارش  اهنآ ، تیاعر  اب  دور و  یم  رامش 

: تفرعم . 1

: تسا هدمآ  قودص  دیحوت  رد  هچنانچ  تسا ؛ شیاین  اعد و  یلصا  طرش  دوبعم  تخانش 

ص:145
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تمدخ یتعامج  »(1) هنوفرعتال ؛» نم  نوعدت  مّکنال  مالـسلا :) هیلع   ) لاق انل ، باجتـست  الف  اوعدـن  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلل موق  لاق  »
: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دوش ؛ یمن  باجتسم  ام  ياعد  میناوخ و  یم  ار  ادخ  ام  دندرک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

« .دیرادن ادخ  هب  تفرعم  نوچ 

: بلق روضح  أدبم و  هب  مات  هّجوت  . 2

(2) «. هاس بلق  ءاعد  هَّللا  لبقی  ال  : » دومرف یلع  هب  شتّیصو  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هچنانچ 

«. هال بلق  : » رگید ربخ  رد  و 

.دشاب وهل  رد  ای  دشاب  لفاغ  ادخ  زا  وا  لد  هک  ار  یسک  شیاین  دریذپ  یمن  دنوادخ  ینعی :

: ادخ زا  دادمتسا  هَّللا و  يوسام  زا  ضارعا  . 3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هّینابعـش ، هبطخ  رد  دراد و  يدّدعتم  تایاور  هعیـشلا  لئاسو  ياعد  باب 14 و 62  رد  هچنانچ 
: دومرف

« .دشاب كاپ  اه  لد  تسار و  اه  ّتین  هک  یلاح  رد  دیهاوخب  دنوادخ  زا  »(3) ةرهاط ؛» بولق  ۀقداص و  تاّینب  مّکبر  هَّللا  اولئساف  »

ص:146

ص 299 قودص ، دیحوت  ( . 1 - ) 1
ح 1 ص 53 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2

ص 313. ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 3 - ) 3
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: يرهاظ تراهط  . 4

.دنا هدومن  رکذ  یتایاور  کی  ره  يارب  یعاّدلا ، ةّدعو  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  هچنانچ  رطع ؛ لامعتسا  سابل و  ندب و  تراهط 

: ینطاب تراهط  . 5

هدـش رکذ  لئاسو  باب 65  رد  نآ  تایاور  هچناـنچ  وکین ؛ تافـص  هب  حور  یـشخب  تنیز  یقـالخا و  لـئاذر  زا  بلقو  سفن  تراـهط 
.تسا

: نارگید قح  رد  اعد  یهاوخ و  ریخ  . 6

رد بهو  نب  ۀیواعم  تیاور  بدنج و  نب  هَّللادبع  تیاور  لثم  باب 38 و 39 و 40 ، لئاسو  رد  هدش ، دراو  دّدعتم  تایاور  رد  هچنانچ 
: لئاسو یعاّدلا و  ةّدع 

يارب هک  یسک  »(1) فعـض ؛» فلأ  ۀـئام  کل  شرعلا و  نم  يدون  بیغلا  رهظب  هیخال  اعد  نم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  لاق  »
« .دشاب تدوخ  يارب  اعد  نیا  ربارب  رازه  دص  هک  دسر  یم  باطخ  شرع  زا  دنک ، اعد  وا ، تبیغ  رد  شردارب ،

: تموادم رارصا و  . 7

: هدمآ تیاور  رد  هچنانچ  تباجتسا ، ریخأت  زا  ندشن  سویأم  اعد و  رد  حاحلاو  رارصا 

صخش هک  ادخ  هب  مسق  »(2) هل ؛» اهاضق  ّالإ  هتجاح  یف  ّلجوّزع  هَّللا  یلع  نمؤم  دبع  حلی  هَّللا ال  و  لاق : مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  نع  »
حاحلا رارصا و  نمؤم 

ص:147

ح 1 ص 110 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
ح 3. ص 475 ، ج 2 ، یفاک ، ( . 2 - ) 2
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« .ددرگ یم  وا  تجاح  ندروآ  رب  ببس  رارصا  نامه  هکنآ  رگم  اعد ، رد  دنک  یمن 

: اعد ناکم  نامز و  هب  هجوت  . 8

لئاسو رد  یباب  کی  ره  يارب  هچنانچ  هقدـص ؛ نآرق و  زاـمن و  زا  سپ  و  تمحر ، لوزن  عقوم  رد  فیرـش و  ناـکم  ناـمز و  باـختنا 
.تسا هدرک  رکذ 

: یگتسکش لد  . 9

لئاسو رد  اعد  باب  رد  نآ  تایاور  هچنانچ  تسا ، رت  کیدزن  تباجتسا  هب  اعد  يراج  کشا  بلق و  ّتقر  لد و  یگتـسکش  لاح  رد 
: تسا هدمآ  ریصب  یبا  ربخ  رد  تسا ، روکذم 

(1) «. صلخی یّتح  قری  بلقلا ال  ّناف  عدیلف  مکدحأ  ّقر  اذإ  مالسلا :) هیلع   ) لاق قداصلا ، نع  »

« .تسا كاپ  صلاخ و  ادخ  يارب  بلق  عقوم  نیا  اریز  درک ، اعد  دیاب  تسکش  لد  یتقو  »

: رافغتسا شیاتس و  اب  هارمه  عورش  . 10

اعد باب  رد  لئاسو  هچنانچ  ندش ؛ شیاین  اعد و  هلحرم ي  دراو  سپس  رافغتسا ، دنوادخ و  دیجمت  لیلحت و  حیبست و  اب  ندومن  زاغآ 
.دنک یم  رکذ  عوضوم  نیا  رد  يددعتم  تایاور 

ص:148

ح 5. ص 477 ، ج 2 ، یفاک ، ( . 1 - ) 1
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: لالح يزور  . 11

رد هک  ددرگ  اعد  تباجتـسا  مدع  ببـس  و  کیرات ، ار  بلق  زور  لهچ  ات  مارح  همقل  کی  اریز  بیط ؛ ماعط  لالح و  يزور  اب  شیاین 
: هدش تیاکح  هراب  نیا  رد  قداص  ماما  زا  .میتخادرپ و  نآ  هب  لوا  دلج 

لالح و ار  شبـسک  دیاب  سپ  دوش ، باجتـسم  شیاعد  دراد  تسود  هک  یـسک  »(1) هبسکم ؛» بطیلف  هتوعد  باجتـسی  نا  هّرـس  نم  »
« .دیامن بیط 

: تیب لها  رب  تاولص  لسوت و  . 12

رد اعد  باوبا  زا  باب 34  رد  هچنانچ  اعد ؛ زا  تغارف  زا  دعب  اعد و  نیح  رد  اعد و  زا  لبق  اهنآ  رب  تاولص  وا و  لآ  دّمحم و  هب  لّسوت 
.تسا هدش  رکذ  يددعتم  تایاور  لئاسو ،

: نارگید زا  اعد  سامتلا  . 13

باب رد  نآ  تایاور  هچنانچ  ددرگ ؛ ققحم  اعد  ام  قح  رد  نارگید  نابز  زا  ات  ندرک  اعد  ساـمتلا  اـهنآ  زا  ندومن و  ریغ  ّقح  رد  اـعد 
.تسا هدمآ  لئاسو  38 و 50 

: سانلا قح  رب  تبقارم  . 14

: هدش تیاکح  هچنانچ  دوش  یم  اعد  تباجتسا  عنام  سانلا  قح 

ص:149

ح 2. ص 84 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 1 - ) 1
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هب دنوادخ  »(1) ۀملظم ؛» هیدـل  یقلخ  نم  دـحال  ةوعد و  مهنم  دـحال  بیجتـسا  ّینا ال  لیئارـسإ ،...: ینبل  لق  یـسیع  یلإ  هَّللا  یحوأ  »
هملظم هک  یلاح  رد  منک  یمن  باجتسم  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  ياعد  نم  وگب : لیئارسا  ینب  هب  هک  دومرف  یحو  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع

« .دشاب اهنآ  هدهع ي  رب  یسک  زا  يا 

شیاین رافغتسا و 

: هدش تیاکح  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  روط  نامه  تسا ؛ ناهانگ  زا  رافغتسا  هبانا و  تشگزاب و  شیاین ، مهم  شخب 

(2) «. رافغتسالا ءاعدلا  ریخ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هَّللا لوسر  لاق  »

.تسا رافغتسا  شیاین  نیرتهب  ینعی 

.تسا يورخا  روما  يارب  اعد  اعد ، نیرتهب  و  تسا ، ناهانگ  شزرمآ  تساوخرد  رافغتسا ، رد  هک  اریز 

لقن هراب  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  هک  تسا ؛ ءازهتـسا  لطاب و  هنرگو  دـشاب ، نورقم  هبوت  اـب  هک  تسا  نآ  یقیقح  رافغتـسا 
: هدش

یسک لثم  دنکن ، كرت  ار  هانگ  نآ  دنکب و  رافغتـسا  یهانگ  زا  هک  سک  نآ  »(3) ّهبرب ؛» ءيزهتسملاک  هلعفی  بنذ و  نم  رفغتسملاو  »
« .دیامن ءازهتسا  ار  ادخ  هک  تسا 

ص:150

ص 130 یعادلا ، ةّدع  ( . 1 - ) 1
ح 2 ص 176 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2

ح 1. ص 176 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 3 - ) 3
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: هبوت طیارش 

کتلکث : » دومرف دوب  هدومن  هبوـت  نودـب  رافغتـسا  هک  سک  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما هک  دراد  طرـش  شـش  هاـنگ  زا  هبوـت 
(1) «. ...کّما

يات ود  دوش ، عقاو  ّرثؤم  مامت و  ات  دشاب  طرش  شـش  ياراد  وت  رافغتـسا  دیاب  دوب ، يرافغتـسا  هچ  نیا  تسا  نییّلع  هجرد ي  رافغتـسا 
.تسا لامک  طرش  نآ  يات  ود  ینکر و  ریغ  بجاو  نآ  يات  ود  ناکرا و  زا  نآ 

: تسا هبوت  نکر  هک  ود  نآ 

؛ هانگ زا  تمادن  . 1

؛ هانگ كرت  رب  یعطق  میمصت  . 2

: تسا ینکر  ریغ  بجاو  هک  ود  نآ  و 

؛ تسا هدرک  كرت  هک  تابجاو  رگید  هزور و  زامن و  ياضق  لثم  هَّللا ، قح  ناربج  . 3

نآ نابحاص  هب  ساّنلا  قح  ندنادرگزاب  هب  اهنآ  زا  هبوت  هک  ...و ، تاکز  سمخ و  كرت  ابر و  تقرـس و  لثم  ساّنلا ، قح  نتخادرپ  . 4
؛ تسا اه  نآ  تیاضر  بلج  و 

: تسا لامک  طرش  هک  ود  نآ  و 

؛ دوش تیصعم  تّذل  ناربج  ات  تعاط ، تضایر و  یتخس  ندیشچ  . 5

ص:151

ح 87. ص 77 ، ج 16 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
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تـشوگ ات  هّیعرـش ، تضایر  تدابع و  هلیـسو ي  هب  هدـش  هدـیئور  تیـصعم  لاح  رد  تیـصعم و  زا  هک  ییاه  تشوگ  ندرک  بآ  . 6
.دوش هدییور  لالح  ياذغ  زا  حلاص 

: دیامرف یم  هچنانچ  هدش ، فورعم  حوصن  هبوت ي  هب  نآرق  ناسل  رد  شیاین  رافغتسا و  هبوت و  عون  نیا 

« .صلاخ يا  هبوت  دینک ، هبوت  ادخ  يوس  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »(1) ًاحوصن ؛» ًۀبوت  هَّللا  یلإ  اوبوت  اونمآ  نیذلا  اهّیأ  ای  »

.تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  هدومرف  هبانا  هبوت و  هب  رما  ار  ام  هک  یهلا  باتک  رد  هک  يدایز  تایآ  و 

هابتـشا هب  دش و  هجوتم  یتقو  دور ، یم  ههاریب  هب  هدرک و  هابتـشا  ار  هار  هک  یـسک  هچنانچ  تسا ؛ تشگزاب »  » يانعم هب  هبوت »  » هژاو ي
(2) .دریگ یم  شیپ  رد  دناسر  یم  دصقم  هب  ار  نآ  هک  یلصا  هار  ددرگ و  یم  رب  هار  نآ  زا  عیرس  درب  یپ  شدوخ 

ص:152

8 میرحت /  ( . 1 - ) 1
لاق :) دراد لیامت  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  يروما  نامه  ناهانگ ، رثکا  بلغا و  تسا و  هانگ  اطخ و  هب  لـیام  ًاـتاذ  رـشب  سنج  ( . 2 - ) 2

: ینعی هبطخ ي 176) ص 251 ، ۀغالبلا ، جهن   ) تاوهـشلاب تّفح  رانلا  ّنا  هراکملاب و  تّفح  ۀّنجلا  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
دـناشک و یم  ترخآ  اـیند و  یتخبدـب  میخو و  بقاوـع  هب  ار  وا  دراد و  یگتـسب  رـشب  یناـسفن  تاوهـش  تـالیامت و  هب  مـّنهج  شتآ 
هب تسا  لیام  سفن.دراد  میقتـسم  هطبار ي  تادابع  تامیالمان  هراـکم و  لّـمحت  اـب  وا  يدـبا  تداعـس  یتحار و  تشهب و  سکعلاـب 

ایند و تداعس  هب  کی  ره  اهنیا  نارگید و  ضرِع  لام و  هب  زواجت  یسنج ، روما  رد  يراب  دنب و  یب  تارکـسم ، برـش  مارح ، ندروخ 
.دنز یم  هبرض  وا  ترخآ 
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ّتیمورحم نیمه  اّما  دوش ، یم  تحاران  تالیامت ، رد  ّتیدودحم  اه و  ّتیمورحم  زا  تسا و  تهج  ره  زا  يدازآ  بلاط  ناسنا  سفن 
لایما تاوهش و  ندرک  راهم  ددص  رد  دارفا  یضعب  نوچ  دیامن و  یم  نیمـضت  نیمأت و  ار  وا  ترخآ  ایند و  تداعـس  اه  ّتیدودحم  و 

تشگزاب دیامیپ  یم  هک  تسا  لطاب  هار  هار  نیا  هک  دنوش  هجوتم  دارفا  رگا  دندرگ و  یم  ناهانگ  نوماریپ  هتـسویپ  دنتـسین و  یناسفن 
.دیامن تشگزاب  دیاب  هک  دنک  یم  رایشه  رادیب و  ار  وا  دنوادخ  ور  نیا  زا  دننک ، یم  عورش  ار 

مریذپب و ار  امـش  ات  دینک  یقیقح  تشگزاب  نم  يوس  هب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیامرف : یم  روکذـم  همیرک ي  رد  هچنانچ 
.میامن یشوپ  مشچ  امش  ناهانگ  مئارج و  زا  مهد و  هانپ 

.دشاب يّدج  مدق و  تباث  تشگزاب  رد  و  دنکن ، ینکش  نامیپ  رگید  هک  تسا  یقیقح  تشگزاب  حوصن  هبوت ي 

وا لاح  رییغت  حالـصا و  بجوم  دهد و  یم  تسد  وا  هب  درف ، هابتـشا  ساسحا  رثا  رد  هک  تسا  یحور  قیمع  لّوحت  یقیقح ، تشگزاب 
حالصا رتدوز  دنوش و  یم  عقاو  ریثأت  تحت  رتدوز  دنرت و  كاپ  اهنآ  اریز  دوش  یم  ادیپ  رتشیب  ناوج  لسن  رد  تلاح  نیا  و  دوش ؛ یم 

شرورپ و هب  دنمزاین  رتشیب  و  دنیامیپ ، یم  ار  فارحنا  هار  مه  دوز  دنوش ، یم  حالـصا  دوز  هک  وحن  نامه  هب  لسن  نیا  و  دـنوش ، یم 
: میناوخ یم  هغالبلا  جهن  رد  .دنتسه  یحور  تیبرت 

ص:153
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دننامه و  تسا ، شیالآ  یب  كاپ و  ناناوج ، ياـه  لد  »(1) هتلبق ؛» ّالإ  ءیـش  نم  اهیف  یقلأ  ام  ۀیلاخلا  ضرألاک  ثدـحلا  بلق  اّمنا  «و 
، دوش هدناشفا  نآ  رد  هک  يرذب  ره  دشاب ، تعارز  هدامآ ي  كاپ و  هزره ، ياه  فلع  هروش و  كاشاخ و  راخ و  زا  هک  تسا  ینیمز 

« .دنک یم  ومن  دشر و  دیور و  یم  دریذپ و  یم 

یحور تالّوحت 

عقاو ینورد  یناور و  تالّوحت  رثا  رد  یحور  يّدام و  تاحالصا  هتسویپ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  تقیقح  نیا  ملاع  خیرات  رد  ریس 
.ددرگ یم 

ینورد لّوحت  ماقم  رد  ناهانگ  زا  يریگ  هرانکو  عاـمتجا  درف و  حالـصا  يارب  دـیاب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يرطف  نوناـق  نیا  زا 
.مییآرب

يوه يراب و  دـنب و  یب  يدنـسپدوخ و  عمط و  هنیک و  لخب و  نوچمه  یناطیـش ، یناویح و  ياه  يوخ  دـساف و  قالخا  زا  مادـک  ره 
دنمزاین تسا ، ّتیناسنا  لماکت  هار  ّدس  هک  اهراخ  نیا  ندرک  نک  هشیر  دنا و  هدـیناود  ام  نورد  رد  قیمع  ياه  هشیر  هریغ ، یتسرپ و 

.تسا یقالخا  میظع  لّوحت  یپ و  رد  یپ  هدهاجم ي  هب 

رد ّقح  مالک  هجو  چیه  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  يدایز  ناهانگ  رطاخ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دنراد ، توافت  مه  اب  يریذـپرثا  رد  صاخـشا ،
.تسا گنس  زا  رت  تخس  هکلب  گنس  لثم  اهنآ  لد  نآرق  ناسل  هب  هک  دنک ، یمن  رثا  اهنآ  لد 

گنس رب  نینهآ  خیم  دورن  ظعو  ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیس  رب 

« .یناسرتن ای  یناسرتب  یهلا ) باذع  زا   ) ار نانآ  هک  دنک  یمن  توافت  نانآ  يارب  »(2) مهرذنت ؛» مل  مأ  مهترذنأأ  مهیلع  ءاوس  »

ص:154

باتک 3 ص 40 ، ج 3 ، ۀغالبلا ، جهن  ( . 1 - ) 1
.6 هرقب /  ( . 2 - ) 2
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ياج عیرـس  یتخـس و  نودب  دورب ، ورف  يدوز  هب  بآ  رد  هک  یتسد  لثم  دنهد ، یم  تسد  زا  دوز  دـنک و  یم  رثا  دوز  مّود  هتـسد ي 
.دوش یم  فاص  بآ  رد  تسد 

نیب زا  نآ  رثا  رارکت ، نودب  و  دنام ، یم  یقاب  شرثا  یتّدم  نتفرگ ، زا  سپ  دنریگ و  یم  رید  ار  رثا  هک  دنتـسه  يدارفا  مّوس  هتـسد ي 
.دور یم 

دنا هتـسد  نیا  دوش ؛ یم  فاص  دوشن  رارکت  رگا  دـنام و  یم  یقاب  لگ  رد  نآ  رثا  یتّدـم  دور و  یم  ورف  هک  لِگ  هب  ندز  تسد  لـثم 
: دوشن دوبان  دوش و  رتدایز  نآ  رثا  ات  درک ، رارکت  اهنآ  يارب  ار  قح  مالک  دوز  هب  دوز  دیاب  هک 

« .دشخب یم  دوس  ار  نانمؤم  رکذت ، اریز  هد ، رکذت  هتسویپ  (1)«و  نینمؤملا ؛» عفنت  يرکذلا  ّنإف  رّکذ  «و 

یم لدـبم  ـالط  هب  اـهنآ  دوجو  سم  دوش و  یم  داـجیا  قیمع  یلّوـحت  قـح ، مـالک  ناگدنونـش  حور  رد  جـیردت  هب  تروـص  نیا  رد 
(2) .ددرگ

ص:155

55 تایراذ /  ( . 1 - ) 1
يوتحم هک  یلوپ  هسیک ي  یصخش  هک  هدش  تیاکح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ملاع  دّیس  تازجعم  باوبا  تایاور و  رد  هچنانچ  ( . 2 - ) 2
یـصخش هب  دنتفرگ و  ار  هسیک  نآ  ادخ  لوسر  دـنیامن ، قافنا  ارقف  هب  هک  داد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دوب  مهرد  يرادـقم 

نیا ریگب  ینعی  ریناندـلا ،» هذـه  ذـخ  : » دـندومرف دـیامن و  شدوخ  شاعم  لیـصحت  يارب  هیامرـس  ات  دـنداد  دوب  رـضاح  اـجنآ  هک  اونیب 
هـسیک نیا  رد  نم  هَّللا ، لوسر  اـی  درک : ضرع  هسیک  بحاـص  تسا ، راـنید  يوـتحم  هسیک  دـید  درک ، زاـب  تفرگ و  ریقف.ار  اـهرانید 

، ریگب ار  اهرانید  نیا  هک  دش  يراج  نم  نابز  هب  نوچ  دومرف : ترضح  تسا ، رانید  همه  کنیا  مداد ، امش  هب  مدوب و  هتـشاذگ  مهرد 
.دومرف لّدبم  الط  رانید  هب  ار  اهنآ  هرقن ي  ّتیهام  دنوادخ 
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تیاکح هچنانچ  ددرگ ، یم  ادخ  تسود  دوش و  ضوع  وا  ّتیهام  راک ، هنگ  صخش  هک  دوش ، یم  ببس  رافغتسا  تشگزاب و  هبوت و 
زا تسد  دنتـشاد ، تارکـسم  برـش  هب  تداع  ّتیلهاج  مسر  هب  مادـک  ره  هباحـص  دـش ، لزاـن  تارکـسم  میرحت  هیآ ي  یتقو  هدـش 

.دندیشک نآ  ندیشون 

لوسر ناوج  نآ  دیسر و  ادخ  لوسر  هب  هار  نیب  رد  هک  دوب  هتفرگ  یبارش  فرظ  دوب و  هدیشکن  تسد  تداع  بسح  رب  زونه  یناوج 
یم كرت  ار  رمخ  برـش  موشن ، اوسر  ادخ  لوسر  دزن  نم  رگا  اهلا !  » درک دهع  ادـخ  اب  لد  رد  دـش و  لعفنم  یلیخ  دـید  هک  ار  ادـخ 

.دش دونشوخ  هدش ، هکرس  اه  بارش  دید  دیسر ، وا  ماشم  هب  هکرس  يوب  عیرس  میامن ،»

رد یبوخ  شرت  هکرـس ي  یلب  دندیدو  دـنتفرگ  ترـضح  هکرـس ، درک : ضرع  يراد ؟ هارمه  هچ  دندیـسرپ : دندیـسر و  ادـخ  لوسر 
دهع نینچ  ادـخ  اب  نم  دوب و  بورـشم  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  هَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  ناوج  نآ  دـنداد ، وا  هب  دراد ، تسد 

.دش هکرس  الاح  مدرک ،

زین دـنوادخ  يدرک ، داـجیا  دوخ  رد  یـساسا  رییغت  لوحت و  يداد و  رییغت  هبوت  هب  ار  دوخ  ینورد  تساوخ  وت  نوچ  دومرف : ترـضح 
: يوشن اوسر  ات  درک  لیدبت  هکرس  هب  ار  وت  بارش 

ص:156
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هکنآ رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  یتلم ) و   ) موق چیه  تشونرس  دنوادخ  اما ) ») (2)  - (1) ؛» مهسفنأب ام  اوّریغی  یّتح  موقب  ام  ّریغیال  هَّللا  ّنإ  »
« .دنهد رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار  هچنآ  نانآ 

ص:157

11 دعر /  ( . 1 - ) 1
تقیقح رد  یعیبـط و  يّداـع و  تسا  يرما  روکذـم ، ثیدـح  رد  هکرـس  هب  بارـش  ندـش  بلقنم  لیدـبت و  یملع : هتکن ي  ( . 2 - ) 2
کیلیتا لکلا  ار  نآ  هک  بارش  یئایمیش  لومرف  اریز  دوش ؛ یم  لصاح  دوخ  هب  دوخ  اسب  بالقنا  نیا  هک  ارچ  تسین ، ّتیهام  بالقنا 

نّیعم تبـسن  هب  نبرک  نژوردیه و  نژیـسکا و  زا  بکرم  ود  ره  درادن و  یتوافت  نادنچ  تسا  هکرـس  هک  کیتسا  لومرف  اب  دـنناوخ ،
روتساپ هچنانچ  دریگ ؛ یم  ماجنا  یپوکـسورکیم  ینیب ) هّرذ  زیر  نارادناج   ) یئرم ریغ  لماوع  هلیـسو ي  هب  بالقنا  لیدبت و  نیا.تسا 

یفارگویب رد  درک و  فشک  ار  ّرـضم  دـیفم و  ياه  بورکیم  ینیب و  هّرذ  تاناویح  هتـسیز ، یم  يدـالیم  لاس 1895  اـت  هک  يوسنارف 
دوخ یمان  مان  هدومن و  ایند  یمومع  تشادهب  ملع و  ملاع  هب  ینایاش  تامدخ  تخانـش و  ار  اهنآ  لمع  دومن و  یقیمع  تاعلاطم  اهنآ 

، دشاب زاب  بارش  فرظ  رد  رگا  هک  دومن  مالعا  درک و  ادیپ  هکرـس  هب  ار  بارـش  بالقنا  ّتلع  هلمج  نآ  زا.داد  رارق  هدنیاپ  هدنز و  ار 
نآ هجیتن  رد  دننک ، یم  بارـش  لخاد  هتفرگ ، ار  اوه  نژیـسکا  دنروآ و  یم  موجه  هکرـس  هّچب  هب  موسوم  اوه  رد  ینیب  هّرذ  تاناویح 

میدـق زا  هک  تسا  يا  هلئـسم  تشذـگ ، لّوا  ثیدـح  رد  هک  الط  هب  هرقن  ای  سم  بالقنا  اّما.دوش  یم  هیزجت  بآ  هکرـس و  هب  بارش 
ار نآ  مه  یـضعب  دـندوب ، ّتیهام  بالقنا  ناکما  رکنم  انیـس  یلعوب  لـثم  یـضعب  هدوب ، هرجاـشم  دروم  میدـق  هفـسالف ي  نیب  ماـّیالا 

ياملع.دـندوب لئاق  تقیقح  يرگاـیمیک  يارب  دـندوب و  ـالط  هب  سم  ّتیهاـم  لیدـبت  ماـقم  رد  ریـسکا  باـبرا  دنتـسناد و  یم  نکمم 
يارب فلتخم  قرط  زا  دنا و  هدز  نیمخت  رتشیب  ای  لاس  درایلیم  ود  زا  زواجتم  ار  نیمز  هرک ي  رمع  سانش ) نیمز  نادنمشناد   ) يژلوئژ

اه لیـسف  نآ  رد  هک  هدش  فشک  نیمز  تاّیرفح  رد  هک  دنتـسه  اه  لیـسف  اهنآ  ياه  لیلد  زا  یکی.دنا  هدرب  راک  هب  ّهلدا  بلطم  تابثا 
بیترت هب  رـصنع  هس  نیا  برـس ، مویدار و  مویناروا و  هک  هدش  هدید  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هدرک و  ادـیپ  رّجحت  يروناج  یهایگ و  داوم 

یم عشعـشت  هتـسویپو  دراد  هتیویتکا  ویدار  ّتیـصاخ  مویناروا  نوچ  هک  دنا  هدز  سدح  ور  نیا  زا  .دنا  هتفرگ  رارق  رگیدکی  راوج  رد 
هتـسه ي اب  يواسم  نداد  عشعـشت  رثا  رد  نآ  يزکرم  هتـسه ي  هرخالاب  ات  هدش  هتـساک  نآ  يزکرم  هتـسه ي  زا  نامز  رورم  هب  دهد ،

مه نآ  زا  دـهد  یم  عشعـشت  زین  مویدار  هتـسه ي  نوچ  دوش و  یم  لّدـبم  مویدار  متا  هب  میناروا  متا  هجیتن  رد  هدـش ، مویدار  يزکرم 
هک ینامز  لوط  .دوش و  یم  برـس  هب  لّدبم  مویدار  هجیتن  رد  برـس و  يزکرم  هتـسه ي  هب  نامز  لوط  هب  دـسر  یم  ات  هدـش  هتـساک 
هرک رمع  يارب  نیمخت  سدح و  هب  دنا و  هدرک  باسح  یـضایر  نوناق  هب  ددرگ  لصاح  تالّدبت  تالاعفنا و  لعف و  نیا  ات  تسا  مزال 

تسا نیا  ام  دهاش  لحم  تاّیسدح ، تاّیضرف و  نیا  مقس  تّحص و  زا  هتشذگ.دنا  هتفرگ  رظن  رد  لاس  درایلیم  ود  زا  زواجتم  نیمز  ي 
.دنک یم  دییأت  ار  نآ  زورما  ملع  هکلب  تسین  تالاحم  زا  تسا و  عوقولا  نکمم  رگید  رصنع  هب  يرصنع  لیدبت  هک 
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هب ار  ادخ  ناگدنب  لام  ددنب ، یم  دشک ، یم  دنز ، یم  تواقش ، تلازر و  همّـسجم ي  كاب ، یب  ملاظ ، راکتیانج ، تسا  يدرم  لیـضف 
بیقعت ار  راجنهان  شور  نیا  يدامتم  ياه  لاس  هدرک ، زّهجم  مدرم  سوماـن  ضرِع و  لاـم و  هب  زواـجت  يارب  ار  دوخ  دریگ ، یم  روز 

.دنک یم 

، درک بلقنم  ار  لیـضف  هک  یفداـصت  داد ، خر  یفداـصت  اـجنیا  تفر  ـالاب  يا  هناـخ  ماـب  زا  تّفع  یفاـنم  لـمع  اـی  تقرـس  يارب  یبـش 
.دومن راکزیهرپ  یقّتم  نمؤم  ار ، یناج  لیضف  ّتیهام  دش  ببس  هک  یفداصت 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دوب ، نآرق  توالت  لوغشم  دّجهت  لاح  رد  یصخش  هناخ ، نآ  یگیاسمه  رد 

هچنآ ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياه  لد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  »(1) هَّللا ؛» رکذل  مهبولق  عشخت  نأ  اونمآ  نیذـلل  نأی  ملأ  »
»!؟ ددرگ عشاخ  تسا  هدرک  لزان  قح  زا 

ص:158

.16 دیدح /  ( . 1 - ) 1
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!؟ دیرادرب سوه  يوه و  زا  تسد  دیرآ و  ادخ  هب  ور  هک  هدشن  رید  هدیسرن و  نآ  تقو  ایآ  ینعی 

هک دنک  یم  توعد  ار  ناراک  هنگ  تسا ، هبوت  تایآ  زا  یکی  هک  هفیرش  هیآ ي  دافم  اریز  دیدرگ ، بلقنم  هیآ  نیا  ندینـش  زا  لیـضف 
زا تسد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  دـییایب ، مییامـش  راظتنا  مشچ  ام  ندرک ، يرود  رارف و  تسا  سب  راگدرورپ  رابرد  زا  ناـیرارف  يا 

! دییامن تشگزاب  ام  يوس  هب  دیرادب و  هانگ 

زاب آ یتسه  هچنآ  ره  زاب آ  زاب آ 

نادجو هنایزات ي  هدنک ، اج  زا  لد  مّسجم ، شلباقم  رد  وا  تشز  دب و  لامعا  دش ، هداهن  وا  داهن  رد  شتآ  هیآ ، نیا  ندینش  زا  لیـضف 
.دینادرگ لصاو  یقیقح  هبانا ي  هبوت و  هب  ار  وا  لصاح و  وا  بلق  قامعا  رد  یلّوحت  داد ، یم  هجنکش  ار  وا  شکاپ ،

درک و دوبان  دـینازوس و  مه  رد  ار  وا  یناطیـش  ياهاوه  یناسفن و  ياه  شیالآ  همه ي  تفرگ ، ارف  ار  وا  هیآ  نیا  زا  یـشخرذآ  ایوگ 
هاگرد هب  زادگ  زوس و  اب  زاین  يور  نازرل  ندب  ناسرت ، هتسکش و  لد  نازیر ، شکشا  داهن ؛ نآ  ياج  هب  كانبات ، یناور  كاپ و  یلد 

یم تدوخ  تمظع  اـب  هاگـشیپ  هب  هاـنگ  همه  نیا  اـب  ارم  ددرگ و  یم  لوبق  نم  هبوت ي  اـیآ  اـهلا ! داـهن : زاوـن  هدـنب  ِزاـین  یب  ِدـنوادخ 
: مربب هانپ  هک  هب  میامن و  ور  اجک  هب  ینارب ، دوخ  تمحر  رد  زا  ارم  رگا  ایادخ  يریذپ ؟

ار ام  رگا  و  میدرک ! متـس  نتـشیوخ  هب  ام  اراـگدرورپ ! »(1) نیرـساخلا ؛» نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نإ  انـسفنأ و  اـنملظ  اـّنبر  »
!« دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یشخبن و 

ص:159

.23 فارعأ /  ( . 1 - ) 1
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دومن و تافام  ناربج  دیـشک و  دب  لامعا  زا  تسد  دـیناسر و  لیـضف  بلق  هب  ناسحا  لوبق و  نارفغ و  دـیون  تمحر و  هبذـج ي  ًارهق 
تیاضر و نآ  نابحاص  زا  دیناهر و  ندرگ  زا  شیمالـسا  هفیظو ي  قبط  ار  دابع  ملاظمو  تخادرپ ، زاب  نآ  نابحاص  هب  ار  مارح  لاوما 

.دیدرگ ناهج  یمان  داّهز  داّبع و  هلمج ي  زا  نآ  زا  دعب  درک و  بلط  تیلالح 

.دراد تلزنم  مه  نافرع  بابرا  دزن  هک  یفاح  رشب  ریظن 

زا مالسلا ) هیلع   ) متفه ماما  يزور  تسا : رارق  نیا  زا  وا  هبوت ي  ناتساد  دیدرگ ، ناهج  یمان  داّهز  داّبع و  هلمج ي  زا  هک  یفاح  رـِشب 
روجف و قسف و  لها  نادنمتورث  زا  رشب  دندوب ، یناوخزاوآ  لوغشم  نازینک  دنلب و  روبنت  رات و  يادص  دنتـشذگ ، یم  رـِشب  هناخ ي  رد 

.دوب برطم  ياه  یقیسوم  بعل و  وهل و  لها  موادم و  برش 

: داد باوج  كزینک  دازآ ؟ ای  تسا  هدنب  هناخ  نیا  بحاص  دندیـسرپ : وا  زا  ترـضح  هک  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  یتجاح  يارب  یکزینک 
!« درک یمن  راتفر  روط  نیا  دوب  هدنب  رگا  تسا ، دازآ  یلب  : » دندومرف ترضح  تسا ! دازآ 

هک تسیک  زا  مالک  نیا  دـنیبب  هک  دـیود  هنهرب  ياـپ  اـب  درک و  بلقنم  ار  رـشب  هلمج  نیا  داد ، ربخ  شیـالوم  هب  ار  هلمج  نیا  كزینک 
یقیقح هبوت ي  هتخادنا  ترـضح  ياپ  يور  ار  دوخ  داتفا ، مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  هب  وا  مشچ  دومن ، بلقنم  ار  رـشب  ّتیهام 

زا وا  بلق  هک  هدـش  دراو  وا  تالاوحا  رد  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، ناهج  یمان  داّهز  داـّبع و  هلمج ي  زا  تفرگ و  ـالاب  وا  راـک  درک و 
.دش هتخادگ  ادخ  فوخ 
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تعیبط رد  تّیهام  بالقنا 

هلئسم ي ًالماک  هک  دنراد  یتانایب  نآ  زا  هّداعلا  قوف  يژرنا  نتفرگ  لیوحت  متا و  هتسه ي  راجفنا  هلئسم ي  رد  سانش  متا  نادنمـشناد 
.دیامن یم  تابثا  ار  نآ  عوقو  هکلب  لیدبت ، ناکما  ّتیهام و  بالقنا 

نورتون هرامش ي  رد  لداعت  هطـساو ي  هب   (1)، متا هاگتسد  لداعت  دنا : هتفگ  متا  يزکرم  هتـسه ي  راجفنا  هرابرد ي  نادنمـشناد  نیا 
هب اه  نورتون  اه و  نوتورپ  دزیر و  یم  نوریب  ار  دوخ  يژرنا  دنکش و  یم  هتسه  دش ، دایز  مک و  اهنآ  هرامـش ي  رگا  تسا ، نآ  ياه 

(2) .دوش یم  رشتنم  فارطا 

ص:161

ینّیعم هزادـنا ي  يرـصنع  ره  و  هدـش ، بیکرت  نوـتورپ  نورتوـن و  زا  هک  يزکرم  هتـسه ي  تسا : ءزج  هس  ياراد  مـتا  ره  ( . 1 - ) 1
هک یبیجع  تعرس  هب  دنشدرگ  رد  ینّیعم  رادم  رد  اه  نورتکلا  يرصنع  ره  متا ، يزکرم  هتـسه  فارطا  رد  دراد و  نوتورپ  نورتون و 

نورتون دراد و  نورتکلا  کی  نوتورپ و  کی  هک  تسا  نژوردیه  متا  اه  متا  نیرت  هداس  دسر ، یم  رتمولیک  هب 201/164  هیناث  ره  رد 
دراد نورتکلا  نورتون و 92  نوتورپ و 143  مویناروا 92  متا  ره  تسا ، مویناروا  متا  رصنع  نیرت  هدیچیپ  درادن و 

رد هک  هتیـسیرتکلا  دـش  تباث  هک  تسا  نیا  یـسانش  متا  ملع  تالوهجم  زا  یکی  دـیوگ : كژپ  یگدـنز ، ملع و  باتک  رد  ( . 2 - ) 2
يزکرم هتـسه ي  ياه  نورتون  رد  هک  تبثم  هتیـسیرتکلا  هزادنا ي  اب  يرـصنع  متا  ره  دراد و  لداعت  تسا  یفنم  تسا و  اه  نورتکلا 

مه هب  یفنم  اب  یفنم  ای  تبثم  اب  تبثم  لثامم  هتیـسیرتکلا  ود  نوچو  درادن  چیه  هتیـسیرتکلا  اه  نورتون  هک  دـش  تباث  تسا و  متا  نآ 
هّقرجو دننک  یم  بذج  ار  رگیدمه  دندش  کیدزن  هک  مه  هب  یفنم  تبثم و  دنشاب  فلاخم  رگا  دننک و  یم  عفد  ار  رگیدمه  دنـسرب ،
لـصتم مه  هب  هتفرگ و  رارق  متا  زکرم  رد  هک  اـه  نوتورپ  نیا  مییوگ  لاح.دـنا  هتفگ  قرب  دـعر و  هلئـسم ي  رد  هچناـنچ  دـننارپ ، یم 

ملع تالکشم  زا  ار  بلطم  نیا  و  دنک ؟ یمن  بذج  دوخ  هب  ار  اه  نورتکلا  ارچ  دننک و  یمن  عفد  ار  رگیدمه  هک  دش  روطچ  دنتسه ،
هدننک راهم  اه  نورتون  دوجو  هک  اریز  تسا ، هدش  لح  نآ  لکشم  تقیقح  نیا  هک  دیوگ : هدنراگن  .تخاس  ناشن  رطاخ  یسانش  متا 

نورتون هچناـنچ  دوش ، عقاو  متا  ءازجا  نیب  عفد  بذـج و  ددرگ و  یـشالتم  يزکرم  هتـسه ي  دـنراذگ  یمن  هک  دنتـسه  اـهنوتورپ  ي 
.دزیر یم  نوریب  ار  دوخ  هریخذ ي  يژرنا  ددرگ و  یم  رجفنم  متا  دنز و  مه  هب  ار  لداعت  دوش  دراو  هناگیب 
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یم لصاح  راجفنا  دروخ و  یم  مه  هب  هاگتـسد  لداـعت  ًاروف  دـندومن  متا  هتـسه ي  دراو  جراـخ ، زا  ار  هناـگیب  نورتون  کـی  هچناـنچ 
.دشاپ یم  مه  زا  زین ، متا  هتسه ي  روط  نیمه  ددرگ ، هدنکارپ  فارطا  هب  اه  هناد  دوش و  هراپ  نآ  دنب  هک  یحیبست  لثم  ددرگ 

زین 92 نآ  ياه  نوتورپ  هرامش ي  مویناروا 92 و  متا  ياه  نورتکلا  هرامش ي  دوش و  یم  هتخاس  مویناروا  رصنع  زا  یمتا  بمب  نوچ 
نآ زا  دـشاپ و  یم  مه  زا  دروخ و  یم  مه  هب  متا  نآ  هاگتـسد  لداـعت  دـنیامن ، لـخاد  مویناروا  متا  رد  ار  هناـگیب  نورتوـن  رگا  تسا ،
متا رد  دوش  یم  هدنکارپ  هک  دئاز  ياه  نورتون  نآ  زا  و  دـیآ ، یم  دوجو  هب  تسا ) مویناروا  زا  رت  هداس  هک   ) نوتپیرک میراب و  رـصنع 

.دنک یم  دیلوت  يدیدج  راجفنا  دنز و  یم  مه  هب  ار  متا  لداعت  ًادّدجم  دوش و  یم  لخاد  تسا  وا  ترواجم  رد  هک  يرگید 

يژرنا دوش و  یم  رجفنم  اه  متا  کی  کی  دور و  یم  شیپ  لسلـست  وحن  هب  ددرگ و  یم  لـصاح  یمتا  بمب  راـجفنا  وحن  نیمه  هب  و 
.دوش یم  هتخاس  نوتپیرک  میراب و  زا  يدیدج  ياه  متا  نآ ، هدش ي  بارخ  زا  دزیر و  یم  نوریب  ار  دوخ 

رگید رصنع  هب  يرصنع  لیدبت  ّتیهام و  بالقنا  عوقو  مه  و  ناکما ، مه  یعیبط ، نادنمـشناد  هدیقع ي  هک  دش  مولعم  بلاطم  نیا  زا 
توبث هب  هلئسم  تسا و 

ص:162

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


رد فالتخا  ای  تسا  اهنآ  ياه  نورتکلا  هرامش ي  رد  فالتخا  هطساو ي  هب  رگید  رصنع  متا  اب  يرصنع  ره  متا  فالتخا  هک  هدیـسر 
مک و دوشب و  شیاه  هرامـش  رد  یفّرـصت  هچنانچ  هدـیدرگ  اهنآ  فالتخا  رـصانع و  دّدـعت  ببـس  هک  تسا ، اه  نوتورپ  اب  اه  نورتون 
هب مویله  متا  کی  دش ، بیکرت  مه  اب  نژوردیه  متا  ود  رگا  ًالثم  ددرگ ، یم  لیدبت  رگید  رـصنع  متا  هب  يرـصنع  متا  دنک ، ادیپ  دایز 

.دشاب یم  نورتون  ود  نورتکلا و  ود  نوتورپ و  ود  ياراد  تسا  رصنع  نیرت  هداس  نژوردیه  زا  دعب  هک  مویله  اریز  دیآ ، یم  دوجو 

رـصانع هب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  نژوردیه  ملاع ، هّیلّوا ي  هّدام ي  هک  دـندقتعم  اه  مسیلایرتام  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
هدش عمج  نژوردیه  متا  هتـسه ي  ًالثم  هدمآ ، دوجو  هب  يرگید  رـصنع  هدش ، عمج  مه  يولهپ  اه  هتـسه  ینعی  هدیدرگ ، لّدبم  رگید 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  نآ  زا  مویله  متا  کی  هدش  عمج  نژوردیه  متا  ود  ای   (1)، هدمآ دوجو  هب  نآ  زا  نژیسکا  متا  کی 

هّیـضرف ي ریظن  تسا ، ّدر  لباق  زور  ملع  قبط  درادـن و  یحیحـص  ياـنبم  نییّداـم  ياـه  يروئت  زا  يرایـسب  لـثم  هّیـضرف  نیا  هچ  رگا 
زورما هک  سومیلطب 
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تفگ ناوت  یمن  نژوردیه  دنچ  بیکرت  زا  تسا : هّجوتم  اه  مسیلایرتام  هب  هک  دسر  یم  هدنراگن  رظن  هب  یلاکـشا  زین  اجنیا  ( . 1 - ) 1
متا هتـسه ي  اب  شنزو  نژیـسکا  متا  کی  ره  دیاب  دوش ، نژیـسکا  کی  نژوردیه  هتـسه ي  رگا  اریز  هدمآ ، دوجو  هب  يرگید  رـصنع 

.تسا نژوردیه  متا  کی  ربارب  هدزناش  نژیسکا  متا  کی  نزو  هک  نآ  لاح  دشاب و  يواسم  نژوردیه 
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ياه هار  زا  هک  سالپال  هّیضرف  ای  هدش  یباتفآ  نآ  نالطب  هک  كرامال  نیوراد و  هّیـضرف  ای  هدیـسر  توبث  هب  ملع  يایند  رد  شنالطب 
ناوریپ نکیلو  دنرادن ، دوخ  ياه  يروئت  هب  یتسرد  هدـیقع ي  هّیـضرف ، نابحاص  نیا  دوخ  هکلب  مییامن ، ّدر  ار  نآ  میناوت  یم  ددـعتم 

.دنیامن یم  لوبق  یحو  دننام  ار  هیاپ  یب  تالّیخت  نیا  اهرت ) غاد  شآ  زا  هساک   ) اهنآ
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دوجس عوکر و  هفسلف ي  مهن :

هک عوکر »  » .دننک یم  يزاب  ار  یگرزب  شقن  ّتیدوبع ، هار  كولس  رد  هک  تسا  دوجس  عوکر و  زامن ، مهم  ءازجا  ناکرا و  هلمج  زا 
ندـش و مخ  اب  ّتیدـحا  ترـضح  يراوگرزب  یگرزب و  راهظا  دوبعم و  میرکت  میظعت و  زا : تسا  ترابع   (1)، تسا زامن  مظعم  ءزج 

.ندروآ ورف  میظعت  رس 

ار لیلجت  میظعت و  تیاغ  میرکت و  تیاهن  لمع  نیا  دندرک و  یم  عوکر  دندش و  یم  مخ  نیطالـس  ماقم  میظعت  مارتحا و  رد  هچنانچ 
.داد یم  ناشن 

رد ار  دـبع  ءانف  يزیچان و  عوضخ و  تیاغ  ّللذـت و  تیاهن  دوجـسم ، لـباقم  رد  نداـتفا  كاـخ  يور  زا : تسا  تراـبع  هک  هدجـس » »
.دراد یم  مّسجم  دوجسم  دوبعم و  لباقم 

عمج نآ  رد  ود  نیا  هک  یتدابع  ره  و  دزاس ؛ یم  ناشن  رطاـخ  ار  ّتیدوبع  حور  زغم و  دـبع » ّللذـت   » و دوبعم » میظعت   » ینعی ود  نیا  و 
عمج زامن ، عماج  تدابع  رد  مالـسا  سّدـقم  عراش  ار  ود  نیا  .تسا و  ّتیدوبع  تقیقح  حور و  ياراد  تسا و  لماک  تدابع  دـشاب ،

.تسا هدش  رتدایز  هدجس ، عوکر و  هطساو ي  هب  زامن ، ِتدابع  ِشزرا  هدرک و 

ص:165

.تسا عوکر  ققحت  هب  تعکر  ققحت  و  تعکر ، زا  نآ  قاقتشا  ( . 1 - ) 1
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عوکر و هک  هاوخب  دنوادخ  زا  هک  دندرک  تساوخرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  فیقث  ینب  هدمآ : نیقداصلا  جهنم  رد 
( .دوب لکشم  رایسب  هدجس  عوکر و  ّتیلهاج ، ربکتم  توخن و  اب  مدرم  يارب  اریز   ) .دوش هتشادرب  زامن  زا  دوجس 

: دش لزان  هیآ  نیا  دنهدب ، ار  اهنآ  باوج  ددرگ و  لزان  یحو  ات  دندرک  یّلمأت  ادخ  لوسر 

نوصم تمصع ، ماقم  وترپ  رد  و   ) میتخاس یمن  مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا  (1)«و  ًالیلق ؛» ًائیش  مهیلإ  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نأ  ولو ال  »
« .ینک ادیپ  لیامت  نانآ  هب  دوب  کیدزن  يدوبن ) فارحنا  زا 

«. هراج ای  یعمساو  ینعأ  كاّیا   » باب زا  دش  ربمغیپ  هّجوتم  رهاظ  رد  هک  دمآ  دیدهت  اب  سأی  باوج  هک 

هک دشاب  زامن  نید  زا  دارم  دـیاش   (2)« دوجـسو عوکر  هیف  سیل  نید  یف  ریخال  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاـکح  يربخ  رد  و 
، نآ رب  ةالـص  قالطا  و  دراد ، بلـس  تحـص  عرـش  لـها  رظن  رد  درادـن ، هدجـسو  عوکر  هک  ّتیم  زاـمن  اذـل  تسا ، نید  مظعم  نکر 

.تسا شیاین  فرص  نامه  هک  تسا  يوغل  قالطا 

يازجا فرشا  اریز  تسا ، زامن  دوجس  عوکر و  نامه  نآ  ياود  هک  تسا  یتاذ  ربک  کی  درف ، ره  هاگآدوخ  ای  هاگآدوخان  ریمض  رد 
يارب دنوادخ  تهج  نیا  زا  دراد ، زایتما  تاقولخم  ریاس  تروص  رب  ناسنا  تروص  تسا و  تروص  ناسنا ، ندب 

ص:166

74 ءارسإ /  ( . 1 - ) 1
ص 53. ج 17 ، راونألا ، راحب  ( . 2 - ) 2
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: هتخاس ناشن  رطاخ  میوقت  نسحا  ار  رشب  يرگ  تروص  نیا  هتفگ و  نیرفآ  دوخ  هب  ناسنا  تروص  تقلخ 

نیرفآ تفگ  دوخ  هب  وت  شنیرفآ  رد  نیرفآ  تردق  ار  وت  دیرفآ  هک  يزور 

تیاهن نداهن ، تسپ  كاخ  يور  ار  نآ  تسا ، تروص  ءازجا  لضفا  تسا ، يرـشب  لـقع  يرکف و  ياوق  زکرمت  لـحم  هک  یناـشیپ  و 
هب هدجـس  ور  نیا  زا  دشاب ، تمظع  تعفر و  ّولع و  هجرد ي  اهتنم  رد  هک  دشاب  یـسک  يارب  تسا ، هتـسیاش  و  تسا ؛ ینتورف  للذت و 

.تسا هدرک  ادیپ  صاصتخا  ادخ 

هدجس فسوی ، هب  نادنزرف  بوقعی و  هدجس ي  .دوب و  اهنآ  هلبق ي  مدآ  دوب و  ادخ  رما  هب  ادخ و  يارب  مدآ ، هب  هکئالم  هدجس ي  اّما 
هدـمآ بلطم  نیمه  يارب  باب  کی  هعیـشلا » لئاسو   » رد هچنانچ  تسا ، هدرک  اطع  اهنآ  هب  ار  تبهوم  نیا  دـنوادخ  هک  دوب ، رکـش  ي 

.تسا

: هفیرش هیآ ي  هب  تسا  هراشا  تسا و  دبع  یتسین  انف و  راهظا  هدجس ، رد 

ار امـش  تمایق ) رد   ) رگید راب  و  مینادرگ ؛ یم  زاب  نآ  رد  و  میدیرفآ ؛ نیمز ] نآ [  زا  ار  امـش  ام  »(1) مکدیعن ؛» اهیفو  مکانقلخ  اهنم  »
!« میروآ یم  نوریب  نآ  زا 

ص:167

.55 هط /  ( . 1 - ) 1

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_167_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدجس هب  نتفر  تسا و  هدرک  قلخ  ار  ام  كاخ  هراصع ي  زا  دنوادخ  (1) و  میا هدوب  كاخ  ام  هک  تسا  هراشا  لّوا  هدجس ي  رد  هک 
هدـمآ و نوریب  كاخ  زا  هبترم  ود  ینعی  مود ، هدجـس ي  زا  نتـساخ  رب  و  میوش ؛ یم  كاخ  هبترم  ود  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  مّود  ي 

.میوش یم  هدنز  باسح  تمایق و  يارب 

عوکر اذـل  نایاپ ، ات  تسا  دـحاو  هلحرم ي  کی  هکلب  درادـن  فلتخم  لـحارم  میظعت  و  دوبعم ، هب  تبـسن  تسا  میظعت  نوچ  عوکر » »
.تسا یکی  تسا و  تقیقح  تبثم  ققحم و 

هدجـس رد  اذل  يدوع ) ءانف  يودب و  ءانف   ) دراد يدّدـعتم  لحارم  ءانف  و  دـبع ، ّللذـت  ءانف و  راهظا  زا  تسا  ترابع  نوچ  هدجـس »  » اّما
.تسا تقیقح  نیا  هنییآ ي  هک  هدش  ظاحل  دّدعت 

مدع متک  زا  ار  ملاع  همه ي  دوبن و  رگید  زیچ  چیه  دوب و  ادخ  هک  یعقوم  هب  هراشا  ءیش ،» هعم  نکی  مل  هَّللا و  ناک  ام  «: » يودب ءانف  »
.دروآ دوجو  هصرع ي  هب 

ص:168

زا رّاخفلاک و  لاصلـص  لگ و  كاخ و  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  لّوا  يانعم  دراد : انعم  ود  كاخ  زا  رـشب  تقلخ  ( . 1 - ) 1
رـصانع كاـخ و  هراـصع ي  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  مّود  ياـنعم  دـنا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  دارفا  وا  نادـنزرف  زا  هدـش و  قلخ  تسا  بارت 
ناسناو تسا  ناهایگ  رد  رـصانع  نآ  هراصع ي  هدـش  هدـیئور  كاخ  زا  هک  ناهایگ  طسوتم  و  هدـش ، یـشکرهوج  كاخ  رد  دوجوم 
ياذـغ دوش ، یم  ناسنا  ياذـغ  هک  یتاناویح  نوچ  و  یناویح ، مه  مسق  کی  یهایگ ، ياهاذـغ  مسق  کی  تسا : مسق  ود  رب  شیاذـغ 

ار یناویح  ياذـغ  نآ  ناـسنا  هک  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  وا  ندـب  ءزج  هتفرگ  ناوـیح  ار  ینیمز  داوـم  رـصانع و  تسا و  یهاـیگ  اـهنآ 
، نژیـسکا زا  تسا  تراـبع  ندـب  رـصانع  و  دوش ؛ یم  ناـسنا  ندـب  ءزج  داوـم ، رـصانع و  نآ  یهاـیگ ، ياذـغ  ندروـخ  لـثم  دروـخ ،
رد رـصانع  نیا  همه  هک  هریغ  میـساتپ و  میدس ، دیرلک  میزینم ، دـی ، زنگنم ، سم ، نهآ ، رفـسف ، روفلـس ، میـسلک ، نبرک ، نژوردـیه ،

هفطاع وا  ندش  دایز  و  دنک ، یم  مک  ار  هفطاع  میزینم  یمک  هچنانچ  دراد ، يدایز  صاوخ  راثآ و  مادـک  ره  .دوش و  یم  تفای  كاخ 
.دهد یم  شیازفا  ار  يردام  ّتبحمو 
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اهیلع نم  ّلک   » (1) و «، ههجو ّالإ  کلاه  ءیش  ّلک   » .دنتـسه یناف  کلاه و  همه  ادخ  زج  هب  هک  تسا  تادوجوم  ءانف  يدوع :» ءانف   » و
(2) «. مارکالا لالجلا و  وذ  ّکبر  هجو  یقبی  و  ناف * 

تعاطا و دایقنا و  عوضخ و  يانعم  هب  ناسنا ، ریغ  تانکمم  دوجس  و  دندجاس ، موجن  رمق و  سمش و  تادوجوم  همه ي  تایآ ، قبط 
.تسا ینیوکت  لاثتما 

يرارق اج  کی  نامز  کی  یتفرگ  يرایتخا  ار  کلف  يدوب  رگا 

هب هک  شیاین  و  لقتسم ؛ تسا  یتدابع  زامن  يارب  ّتیطرش  زا  هتشذگ  هک  تراهط  لثم  لقتسم ، تسا  یتدابع  دوخ  يدوخ  هب  هدجس » »
.تسا زامن  نیع  هکلب  زامن  ءزج  هک  نیا  زا  هتشذگ  لقتسم ؛ تسا  یتدابع  هسفن 

تخـس تسا و  ادخ  هب  ناگدـنب  برق  تالاح  نیرت  کیدزن  .تسا و  لقتـسم  تدابع  زامن ، هب  تبـسن  شتّیئزج  رب  هوالع  مه  هدـجس 
.دیدرگ نوعلم  دورطم و  هدجس ، كرت  هطساو ي  هب  هک  ارچ  تسا  ناطیش  تالاح  نیرت 

(3) «. اهدوجسو اهعوکر  ّمتی  نمل ال  ةالص  ال  : » هدش تیاکح  تیاور  رد  و 

ص:169

89 صصق /  ( . 1 - ) 1
26 و 27 نمحرلا /  ( . 2 - ) 2

ح 17. ص 36 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 3 - ) 3
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( زامن رد  ندناوخ  نآرق   ) تئارق هفسلف ي  مهد :

هراشا

نآرق رگید  ياه  هروس  زا  یکی  دـمح و  هروس ي  بجاو ، ياهزامن  مّود  لّوا و  تعکر  رد  هک  تسا  تئارق  زامن ، مهم  ءازجا  زا  یکی 
.دوش یم  تئارق 

: هدش تیاکح  تایاور  رد 

(1) «. باتکلا ۀحتافب  ّالا  ةالص  «ال 

(2) «. جادخ یهف  باتکلا  ۀحتافب  اهیف  أرقی  ةالص ال  ّلک  »

« .تسا صقان  زامن  نآ  دوشن  هدناوخ  دمح  هروس ي  نآ  رد  هک  يزامن  »

و دـشاب ، يراج  يراس و  نمؤم ، رکیپ  حور و  رد  هجوت و  دروم  هتـسویپ  نآرق  هک  تسا  نیا  زامن  رد  هروس  دـمح و  تئارق  هفـسلف ي 
.ددرگن عقاو  روجهم  كورتم و  نآرق  نیملسم ، نایم  رد  زگره  دشاب و  هّجوت  لابقتسا و  دروم  هزات و  هراومه 

: دومرف نایب  ناذاش  نب  لضف  يارب  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  ار  تقیقح  نیا  نیع  هچنانچ 

ص:170

ح 5 ص 158 ، ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 1 - ) 1
ح 6. ص 733 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( . 2 - ) 2
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زج »(1) لهجی ؛» لحمضی و ال  الف  ًاسوردم  ًاظوفحم  نوکیل  ًاّعیضم و  ًاروجهم  نآرقلا  نوکی  ّالئل  ةالـصلا  یف  ۀئارقلاب  سانلا  رمأ  اّمنا  »
مدرم و  دوشن ، روجهم  كورتم و  عیاض و  هنهک و  ددرگ و  هزات  نآرق  هک  نیا  ات  دـندش  تئارق  هب  رومأم  زامن  رد  مدرم  هک  تسین  نیا 

« .دنوش هرهب  یب  نآ  مولع  زا  نیملسم  ادابم  و  دندرگ ، دنم  هرهب  نآ  مولع  زا 

: بلطم دنچ  رکذ  زا  میریزگان  هّمئالا ، نماث  ینارون  شیامرف  حیضوت  يارب 

رد و  نآ ؛ تئارق  توالت و  باوث  نآرق و  مّلعت  میلعت و  بوجو  موزل و  رد  تسا  هدیـسر  یناوارف  راـبخا  تیب  لـها  تاـیاور  رد  .فلا 
يرایسب تسا و  هدش  شرافس  هیآ  يزور 200  تایاور  یضعب  رد  دوش و  هدناوخ  نآرق  زا  هیآ  يزور 50  لقادح  هدش  هیصوت  یخرب 

تیاور دـنچ  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدـمآ  یفاو »  » و یفاص »  » و راحب »  » لثم رگید  بتک  رد  و  هعیـشلا » لئاسو   » تئارق باوبا  رد  رابخا  زا 
: مینک یم  لقن  راصتخا  هب  ار 

(2) «. همّلع نآرقلا و  مّلعت  نم  مکرایخ  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هَّللا لوسر  لاق  . 1

« .دنهدب دای  دنریگ و  دای  ار  نآرق  هک  دنتسه  یناسک  امش  نابوخ  »

(3) «. همیلعت یف  نوکی  نأ  وأ  نآرقلا  مّلعتی  یّتح  تومی  نا ال  نمؤملل  یغبنی  (: » مالسلا هیلع   ) قداصلا لاق  . 2

ص:171

ح 3 ص 38 ، ج 6 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
ح 6 ص 167 ، نامه ، ( . 2 - ) 2

ح 4. ص 167 ، نامه ، ( . 3 - ) 3
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تاقالم ار  گرم  دشاب و  نتفرگ  دای  لاح  رد  هک  نآ  ای  دشاب ، هتفرگ  دای  ار  نآرق  ندرم  زا  شیپ  نمؤم  صخـش  يارب  تسا  راوازـس  »
« .دنک

(1) «. نآرقلا ۀئارق  ةدابعلا  لضفأ  (: » هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هَّللا لوسر  لاق  . 3

« .تسا نآرق  توالت  تادابع  نیرترب  »

رودصلا ءافـش  ّهناف  هرونب  اوفـشتسا  بولقلا و  عیبر  ّهناف  هیف  اوهقفت  ثیدحلا و  نسحأ  ّهناف  نآرقلا  اوملعت  (: » مالـسلا هیلع   ) یلع لاق  . 4
(2) «. ...صصقلا نسحأ  ّهناف  هتوالت  اونسحأو 

نامرد نآرق  ياهاود  هب  ار  دوخ  ياهدرد  و  تسا ؛ نمؤم  بلق  رازلگ  راهب و  نآ  اریز  دینک  قیمع  مهف  نآ  رد  و  دیریگ ، دای  ار  نآرق  »
ریس لیترت و  رّکفت و  ّربدت و  اب  هارمه   ) دییامن وکین  ار  نآ  توالت  و  تسا ، ناور ) حور و  و   ) اه هنیس  ياهدرد  يافـش  هک  اریز  دینک ،

« .دراد رب  رد  ار  صصق  نیرتوکین  اه و  ناتساد  نیرت  عفان  نآ  هک  اریز  نآ ) صصق  نآرق و  مولع  قافآ و  رد 

.دنا هدومن  ظفح  هک  تسا  اهنآ  نآرق  توالت  هزادنا ي  هب  تشهب  لها  تاجرد  هک  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  . 5

! ورب الاب  ناوخب و  يراد  ظفح  نآرق  ردـقچ  ره  ینعی : أقرا ؛» ءرقا  : » دـنیوگ نآرق  لها  هب  تشهب  رد  هک  هدـش  تیاکح  یتاـیاور  رد  و 
( .تسا تشهب  يالاب  تاجرد  هب  هراشا  )

ص:172

ح 10 ص 168 ، نامه ، ( . 1 - ) 1
هبطخ ي 110. ص 216 ، ج 1 ، هغالبلا ، جهن  ( . 2 - ) 2
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شرافس زین  و  دوش ، ناگدننک  تئارق  عیفش  ددرگ و  رهاظ  تمایق  رد  اه  تروص  نیرتهب  رد  نآرق  هک  هدمآ  یناوارف  تایاور  رد  زین  و 
.ددرگ شومارف  دیا ، هدرک  ظفح  هچ  نآ  دیراذگن  دینک و  ظفح  ار  نآرق  دیناوت  یم  هچ  ره  هک  هدش 

نآ دراد و  ظوفحم  دوخ  بلق  رد  ار  نآرق  تسا  فّظوم  نمؤم  هک  تسا  هدیسر  نآرق  ظفح  رد  يدایز  رابخا  دش  هراشا  هچنانچ  .ب 
هچ ره  نمؤمو  دوش ، یمن  هنهک  تسا و  هزات  هشیمه  هک  تسا  نیا  مه  نآرق  زاـجعا  هوجو  زا  یکی  و  دـیامن ، ظـفح  یگدوسرف  زا  ار 

ریـس ندـناوخ  زا  دـیدرک  هعلاطم  ار  نآ  هبترم  هس  ود  رگا  هک  تسین  بتک  ریاس  لثم  و  ددرگ ؛ قاتـشم  رتشیب  دـیامن ، توـالت  رتداـیز 
.دنک یم  دایز  ار  هدنناوخ  شطع  سکعب ، نآرق  تئارق  هکلب  و  دیوش ،

: دوش هتفرگ  تئارق  زا  هجیتن  دنچ  دیاب  تئارق  باوبا  تایاور  هب  هجوت  اب  تسین و  بولطم  نابز  هقلقل ي  فرص  نآرق  تئارق  رد  .ج 

(1) «. هنعلی نآرقلا  نآرقلا و  لات  َّبُر  : » اریز نآرق ؛ هب  ندرک  لمع  . 1

نوّربدتی الفأ  : » هدومرف رما  نآ  رد  ّربدـت  هب  زین  نآرق  دوخ  تایاور ، زا  رظن  عطق  هچنانچ  نآرق ؛ ملع  لیـصحتو  نآرق  مهف  رد  ربّدـت  . 2
« .تسا هدش  هداهن  لفق  ناشیاه  لد  رب  ای  دننک ، یمن  ربدت  نآرق  رد  اه  نآ  ایآ  »(2) اهلافقأ ؛» بولق  یلع  مأ  نآرقلا 
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یم رود  روحم  نیمه  يور  تئارق ، بیغرت  قیوشت و  هدـمع ي  رظن  هک  نآرق ، ظعاوم  تایاکح و  لاثما و  دـیعو و  دـعو و  زا  هّبنت  . 3
.میزاس ناشن  رطاخ  رکذلا  قوف  جیاتن  نامه  میناوت  یم  ار  نآرق  تئارق  هفسلف ي  اه و  تمکح  زا  یخرب  و  دنز ،

هار یگدـنز و  همانرب ي  .دـش و  لزان  تمایق  زور  ات  رـشب  ترخآ  اـیند و  تداعـس  نیمـضت  يارب  هک  تسا  ینامـسآ  باـتک  نآرق  .د 
.دبالا یلا  تسا  مدرم  همه ي  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ 

ءزج هک  تسا  لصا  نیمه  يور  و  دنـشاب ، یم  نآ  یناعم  رد  ّربدـت  ندرک و  ظفح  لمع و  توالت و  هب  رومأم  همه  روظنم  نیمه  هب  و 
نآرق و ملع  هجیتن ، رد  دنزرو و  مامتها  نآ  تئارق  مّلعت و  میلعت و  هب  نینمؤم  ات  هدـش  هداد  رارق  زامن  مهم  ءازجا  زا  ینید و  هضیرف ي 

.دنک ادیپ  ّتینوصم  یشومارف  یگنهک و  زا  نآ ، ماکحا  اه و  همانرب  نآرق و  قیاقح 

ترتع نآرق و  هب  ادخ  لوسر  شرافس 

شرافس دشاب ، شنیرخآ  ّتیصو  هک  ربنم  نیرخآ  رد  نآرق  قیاقح  رـشن  غیلبت و  لاس  زا 23  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
: دنک یم 

(1) ؛» ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنا  یتیب و  لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا  »

تّما امـش  هب  هک  تسا  متیب  لها  ترتع و  نآرق و  ود  نآ  مراذگ ، یم  ياج  هب  ار  گرزب  زیچ  ود  مور و  یم  امـش  نایم  زا  نم  مدرم ! »
مراپس و یم 
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راثآ و نیظفاح  نیلماع و  ياملع  نیموصعم و  هّمئا  هک  ترتعو  نآرق   ) زیچ ود  نیا  دیوشن و  هارمگ  دییامن  کّسمت  نآ  هب  هک  یمادام 
نید و نانمـشد  ندـیبوک  يارب  تسا  گرزب  رگنـس  ود  دـشاب و  تّما  نایم  رد  دـیاب  دـبالا  یلا  دنتـسه ) نآرق  مولع  رارـسا و  نیلماح 

« .دنشاب یم  قلخ  ربهر  يداه و  و  ناگناگیب ،

هچنانچ دراد  یم  هتـشاد و  ظوفحم  ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  هدوب  رگنـس  ود  نیا  ندرب  نیب  زا  ددـص  رد  هتـسویپ  نید ، نانمـشد  هچ  رگا 
عطق روطب  ام  میدرک و  لزاـن  ار  نآرق  اـم  هک  یتسردـب  »(1) نوظفاحل ؛» هل  ّانإ  رکذـلا و  انلزن  نحن  اـّنإ  : » دـیامرف یم  نآرق  هراـبرد ي 

!« مینآ رادهگن 

قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  هک  قح  فاطلا  داد  هدعو  ار  یفطصم 

مه اب  نم ، تناما  ود  نیا  رثوک ، ضوح  هب  ندیـسر  ات  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هدـعو ي  مه  ترتع  هرابرد ي  و 
.تسا رادیاپ  دبالا  یلا  رارق و  رب  دبالا  یلا  راگدای  ود  نیا  ربمایپ  مالک  قادصم  هب  ات  دندرگرب ؛ نم  هب  ات  دنتسه 

سب نآرق  وت  ربهر  ناهج  ود  ردنا  ینعی  نیس  دمآ و  ءاب  هچز  نآرق  رخآ  لّوا و 

: دومرف نآرق  هرابرد ي  هک  هدش  تیاکح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  ینالوط  ثیدح  رد  ربتعم ، بتک  رد 

ص:175

.9 رجح /  ( . 1 - ) 1

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
http://www.ghaemiyeh.com


ۀّنجلا و یلإ  هداق  همامأ  هلعج  نم  قّدـصم و  لحامو  عفـشم  عفاش  ّهناف  نآرقلاب  مکیلعف  ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذإف  »
(1) «. ...يدهلا حیباصم  هیف  هبئارغ  یلبت  هبئاجع و ال  یصحت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق نأ  یلإ  .راّنلا  یلإ  هقاس  هفلخ  هلعج  نم 

: تسا هدش  رکذ  بلطم  دنچ  نآرق  دروم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شیامرف  نیا  رد 

قح و ات  دننک  عوجر  نآرق  هب  دیاب  دنوش ، التبم  تلاهج  تلالـض و  یکیرات  هب  تّما  دوش و  هبتـشم  رما  هک  يدروم  ره  رد  هک  نآ  . 1
.دنوش تیاده  دنسانشب و  ار  لطاب 

.تسا تواقش  بجوم  نآ ، زا  ضارعا  و  تداعس ، ثعاب  نآرق  زا  يوریپ  . 2

.ددرگ یم  رهاظ  فشک و  رتشیب  نآرق  قیاقح  دنک  ادیپ  تعسو  ملاع  رد  مولع  هنماد ي  هچ  ره  . 3

یگدنز تایح و  دـینک و  ادـیپ  ار  تمکح  ملع و  تایح  بآ  هدـش و  اهر  تلاهج  تاملظ  زا  دـیناوت  یم  نآرق  غارچ  هلیـسو ي  هب  . 4
.دیبایب ار  دیواج 

يروآدای

هفسلف ي ات  دوش  رکذ  نآرق  ّتیمها  تمظع و  دروم  رد  برغ  قرش و  نادنمـشناد  ناگرزب و  تاملک  زا  یخرب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
: ددرگ مولعم  رتشیب  زامن  رد  ّتیئزج  نآرق و  بوجو 

ص:176

؛ دـیربب هانپ  نآرق  هب  دروآ ، موجه  امـش  رب  یناملظ  بش  ياه  هراپ  دـننام  اه  هنتف  هک  ینامز  . » ح 2 ص 599 ، ج 2 ، یفاک ، ( . 1 - ) 1
ياوشیپ ار  نآرق  هک  یـسک  .تسا و  هتفرگ  رارق  دییات  دروم  هدرک  لالح  ار  هچنآ  تسا و  هدـش  تعافـش  هدـننک و  تعافـش  نآ  اریز 

هک اجنآ  ات  .دهد  یم  قوس  منهج  شتآ  هب  ار  وا  نآرق  دنک  تشپ  نآرق  هب  هک  یـسک  درب و  یم  تشهب  هب  ار  وا  نآرق  دهد  رارق  دوخ 
« .تسا تیاده  ياه  غارچ  نآ  رد  دوش و  یمن  هنهک  نآ  بئارغ  تسا و  رامش  یب  نآ  بئاجع  : » دومرف ترضح 

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .گرزب نیناوق  كاپ و  نییآ  لماش  تسا  یباتک  نآرق  دسیون : یم  کینوریا » نتکنشاو  . » 1

، ییاضق یـشترا ، یناـگرزاب ، یندـم ، نیناوق  لـماش  تسا ، مالـسا  ملاـع  یمومع  نوناـق  هک  نآرق  دـیوگ : یم  ترونپ » واد  نوج  . » 2
يراک هبتو  هانگ  یتسود و  تلیضف و  یعامتجا و  یصخش و  قوقح  یتسردنت و  یتمالـس و  ییایند ، ینید و  روما  زا  ییازج ، ییانج ،

(2) .دیامن یم  ثحب  يورخا  صاصق  ات  ییایند  صاصق  زا  و 

دومن دوخ  نیعلا  بصن  ار  نآرق  هک  یتّلم  ره  تسا ؛ ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  تداعس و  هیامرس ي  نآرق  دیوگ : یم  راّیط » قحلا  . » 3
(3) .دش دهاوخ  هجاوم  طوقس  اب  دومن  ضارعا  نآرق  میلاعت  زا  یتلم  ره  و  هدوبر ، ار  تداعس  دومن ، يوریپ  وا  هیلاع ي  میلاعت  زا  و 

نارایرهش زا  هک  دناشک  یم  یتخبکین  تداعس و  هب  ار  مدرم  يروط  مالسا ، نیئآ  يدّمحم و  تعیرش  دسیون : یم  كروب » دنومدا  . » 4
نیرتراوتـسا نیرتهب و  تهج  نیا  زا  دـنوش و  رادروخ  رب  نآ  یّلک  تاروتـسد  ماکحا و  زا  دـنناوت  یم  یگمه  ناتخب ، هریت  ات  گرزب ،

(4) .تسا هدش  عضو  يرشب  هعماج ي  يارب  هک  تسا  نیئآ 

ربج هب  هک  يروما  ای  دیاین ، رد  رشب  مهف  هب  هک  هدیچیپ ، روما  لکشم و  بلاطم  نآرق  ماکحا  رد  دیوگ : یم  زین  ترونپ » واد  نوج  . » 5
.دوش یمن  هدید  تفریذپ ، تسیاب  روز  و 
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ص 233 ّبیطلا ، ملک  ( . 1 - ) 1
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ص 88 هغلاب ، تّجح  ( . 3 - ) 3
.مالسا نیئآ  زا  لقن  هب  ( . 4 - ) 4
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تسرپ و تب  بارعا  رب  هک  تسا  نیمه  ياربو  دنک ؛ یم  يربهر  يریذپانرییغت  ِشتـسرپ  و  نشور ، تسار و  یهار  هب  ار  ناسنا  مالـسا 
.دیدرگ بلاغ  تسرپ  پاپ  نایحیسم  تسرپ و  نوّیبر  دوهی  تسرپ و  شتآ  ياهربگ  تسرپ و  هراتس  نیبئاص 

نید و  طوقس ، پاپ  لاس 2060  ات  دنک و  رّخـسم  ار  ایند  هک  تسا  کیدزن  نآ  ماکحا  نآرق و  ذوفن  تردق و  دیوگ : واش » درانرب  . » 6
(1) .دوش یم  یناگمه  مالسا 

بیکرت و مه  اب  یعامتجا  یـسایس و  یبهذم و  دعاوق  نیناوق و  نیملـسم ، ینامـسآ  باتک  نآرق ، رد  دسیون : یم  نوبولواتـسوگ » . » 7
دوخ هب  یتباث  تروص  مه  اهنآ  یعامتجا  ماکحا  لئاسم و  روما و  هدـش ، هتخانـش  رییغت  لباق  ریغ  نآرق  هک  روط  نیمه  و  هتفای ، جازتما 
يور زا  زارد  نایلاس  زا  دعب  هدش ، دّیقم  هریـس  ّتنـسو و  باتک  مکحم  ریجنز  هلـسلس و  رد  يدنچ  زا  دعب  مالـسا  نید  ناوریپ  هتفرگ ،

(2) .دیامن تمواقم  نآ  اب  دناوت  یمن  يا  هّوق  چیه  هک  هدیدرگ ، رادیاپ  مکحم و  يردق  هب  ثراوت  لوصا 

رب ییامنهار  ادخ و  دوجو  رب  تسا  یناهرب  رامشیب ، نیهارب  راشرس و  لئالد  ياراد  تسا  یباتک  نآرق  دیوگ : یم  رویم » میلیورـس  . » 8
ياهراک صاصق  زا  يریوصت  ناـسنا ، رادرک  شاداـپ  رب  یناـیب  ادـخ و  ماـکحا  ذوفن  رب  تسا  یناـمرف  اـتمه ، یب  هدـننیرفآ ي  تمظع 

زا يوریپ  رب  تسا  یهدنامرف  هدنیآ ، رد  تسا  تشز 

ص:178
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زا دـنک و  یم  ذوفن  یناسنا  حور  رد  هک  هدـیدرگ ، نایب  ریذـپلد  تارابع  اب  باتک  نآ  رد  يروط  لـئاسم  لـئازر ، زا  زیهرپ  تلیـضف و 
(1) .دنک یم  يروآدای  زیخاتسر 

یلو دراذـگ ، یم  یناسنا  نهذ  رد  یقیمع  تاریثأت  اه  باـتک  زا  یخرب  ندـناوخ  دراـگن : یم  یـسیلگنا  خّروم  لـیلراک » ساـموت  . » 9
تقیقح هب  طوبرم  نآ  یـساسا  ناکرا  نآرق و  هّیلوا ي  يایازم  تفگ : یتسیاب  تهج  نیا  زا  تسین ، هسیاقم  لباق  نآرق  ریثأت  اـب  زگره 

، هتفاین هار  نآ  رد  يدـیدرتو  کش  هنوگ  چـیه  هک  تسا ، نآ  مّهم  نیماضم  مکحم و  لئاسم  هتـسجرب و  نیوانع  كاپ و  تاساسحا  و 
(2) .تسا هداد  ناشن  ار  اهنآ  نایاپ  و  هتشادرب ، رد  تسا  یگشیمه  تداعس  لماکت و  بجوم  هک  ار  یلئاضف  مامت  هکلب 

(3) .اهنآ نیرمعتسم  نیفلاخمو و  اهنآ  نیب  تسا  یمکحم  ّدس  و  نیملسم ، تداعس  هیام ي  نآرق  دسیون : یم  نوتسدالک » . » 10

تـسا ییاه  خساپ  يواح  هکلب  تسا  يدـبا  لوصا  لماش  اهنت  هن  یهلا ، باتک  نآرق  دـیوگ : یم   (4)« ویکیروتک لیژریو  لاتنک  . » 11
(5) .تسا هداد  نیمز  يور  فلتخم  نایدا  قرف و  ریاس  نیملسم و  تالاؤس  هب  هک 

ص:179

نامه ( . 1 - ) 1
ص 232 نامه ، ( . 2 - ) 2

دش لقن  وا  لّصفم  مالک  لّوا  دلج  رد  ص 377 ؛ مالسا ، نّدمت  زا  لقن  هب  ( . 3 - ) 3
رصاعم يوسنارف  ینامور  قرشتسم  ( . 4 - ) 4

ص 56. تخانش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم ( . 5 - ) 5
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ینیناوق اهنآ  کمک  هب  و  مروآ ، درگ  ار  ایند  نینّدـمتم  َملاع و  يالقع  هک  دـشکن  یلوط  مراودـیما  نم  دـیوگ : یم  تراپانب » نوئلپان  »
راد هدـهع  ییاهنت  هب  باتک  نیا  تسا ؛ تقیقح  قح و  أدـبم  هناگی  نآرق  اریز  دـشاب ، هدـش  انب  نآرق  يداـبم  رب  همه  هک  مزاـس  ّبترم 

.دشاب یم  رشب  تداعس 

دییابرب و اهنآ  زا  ار  نآرق  ناذا و  یتسیاب  دینک ، نک  هشیر  ار  نیملـسم  مالـسا و  دیهاوخ  یم  رگا  دـیوگ : یم  يا  هباطخ  رد  نینچمه 
(1) .تسا هدوب  لاحم  هب  قیلعت  شدوصقم  دیاش  تشاد  لیامت  مالسا  هب  شدوخ  نوچ 

.تشذگ لّوا  دلج  رد  مالسا  ماکحا  نآرق و  زا  دیجمت  رد  ریبک » نوئلپان   » مالک

یمن نایحیـسم  يارب  یتحار  تسا ، نیملـسم  دزن  رد  نآرق  ات  تفگ : هک  دنک  یم  دـییأت  ار  نوتـسدالک »  » ترابع زین  نزرک » درل  . » 12
(2) .دنچیپب یقرش  نانز  باقن  رب  ار  باتک  نیا  هک  تسا  مزال  اپورا  رب  تفای ، ناوت 

يدابآدسا نیّدلا  لامج  دّیس  زیگنا  تفگش  تکرح 

باوخ زا  نیملـسم  ندرک  رادـیب  وا  فدـه  هک  دوب  زور  تسایـس  رب  هاگآ  دنمـشناد و  یناحور  کی  يدابآ  دـسا  نیّدـلا  لامج  دـّیس 
هب يرمق ، يرجه  لاس 1300  رد  وا  دوب  یمالسا  دالب  زا  نیرمعتسم  بناجا و  تسد  ندرک  هاتوک  یمالسا و  ّتلم  لالقتـسا  تلفغ و 

بجوم نآ  تاروتسد  نآرق و  هب  ندرک  لمع  هک  داد  ناشن  ایند 

ص:180

ص 165 مالسا ، ناهج  ( . 1 - ) 1
لاس 1327. شناد ، رون  همانلاس  و  ص 276 ؛ نامه ، ( . 2 - ) 2
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یم يزور  هریت  یتخبدـب و  أشنم  رـس  زین  نآرق  تاروتـسد  زا  ینادرگ  يور  سکعلاب  و  دـش ، دـهاوخ  نانآ  تداعـس  یلاعت و  یّقرت و 
.ددرگ

يرادیب رد  هک  درک ، رشتنم  یقثولا » ةورع   » مان هب  يا  هلجم  سیراپ  رد  و  دومن ، یمالسا  کلامم  اپورا و  هب  يدایز  ياه  ترفاسم  يو 
تسا هدش  طبض  تبث و  وا  نیشتآ  ياه  قطن  ناریا ، هیکرت و  رصم و  ناتسودنه و  ناتسناغفا و  رد  .تشاد و  ییازسب  مهـس  قرـش  للم 

رد لوبماتــسا  رد  لاـس 1314  رد  تخادـنا و  هزرل  هـب  ار  ناتـسلگنا  تـمظع  اـب  تـکلمم  تسکــش و  ار  نارگرامعتــسا  تـشپ  هـک 
(1) .تشذگ

يرامعتسا عفانم  اب  فلاخم  ار  نآ  اپورا  راوخنوخ  ّتلم  اریز  سیراپ -  زا  ندش  هدنار  وا و  هّلجم ي  فیقوت  زا  سپ  نیّدلا  لامج  دّیس 
نمجنا  » اجنآ دـمآ و  رـصم  هب  سیراپ  زا  رـصم ، یتفم  ملاع و  هدـبع ، دّـمحم  خیـش  شراکمه  دردـمه و  اب  دـنداد -  صیخـشت  دوخ 

دراو رتـشیب  ّتیوضع  يارب  رفن  دودـح 40  و  دـندرک ، توعد  نمجنا  نآ  ّتیوضع  يارب  ار  رـصم  مدرم  .دـنداد و  لیکـشت  ار  ینطو »
.دندشن

نیشتآ لد  زا  نیدلا  لامج  دیـس  هک  دوب  ینازوس  ياه  هباطخ  اهنآ  كرحم  و  دوب ، مالـسا  ماکحا  نآرق و  هب  لمع  بزح ، نیا  فده 
هب نمجنا ، ياضعا  همه ي  روضح  اب  رصم  رد  وا  ياه  هباطخ  زا  یکی  .تشاد  ییازـسب  ریثأت  هک  درک  یم  ادا  تقیقح  يور  زا  دوخ و 

(2) .تسا ریز  رارق 

ص:181

ص 39) ناهج ، ریهاشم   ) تسا نادمه  عباوت  زا  هک  دشاب  یم  دابآ » دسا   » نیّدلا لامج  دّیس  ّدلوت  ّلحم  ( . 1 - ) 1
.دنا هدرک  لقن  ص 333 ، ریپ ، رتکد و  هرظانم ي  یلقرای ، شوخ  راتفگ  مّود  دلج  هچ  نآ  رب  انب  ( . 2 - ) 2

زامن رارسا  اه و  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 189 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14846/AKS BARNAMEH/#content_note_181_2
http://www.ghaemiyeh.com


نیّدلا لامج  دّیس  ینارنخس  هصالخ ي 

هب سّدقم  نمجنا  نیا  و  تسا ، قح  وت  هتفگ  اراگدرورپ ،  (1) «، انلبس مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  : » تسا تسار  وت  هتفگ ي  اهلا  راب 
.تسا هدش  لیکشت  وت  نید  يرای  يارب  وت و  مان 

نماض تمایق و  زور  ات  مالـسا  نید  ّتیناقح  ناشن  هک  یـسّدقم  روتـسد  یمارگ  نایاقآ  دـیوگ : یم  نمجنا  ياضعا  هب  باـطخ  سپس 
.تسا نآرق  تسا ، يرشب  تداعس 

زورید يایند  شینارون ، عاعش  وترپ  رد  هک  یسّدقم  نآرق  نامه  هدش ، روجهم  نیملـسم  تلفغ  رثا  رد  سّدقم  نآرق  نیا  ناسچ  هآ  هآ 
.دیناسر نّدمت  زا  هجرد  نیا  هب  طاطحنا ، نآ  اب  ار ، زورما  و 

هزور ّتیلوغشم  هعمج ، ياه  بش  روبق  يالاب  توالت  تسا : هدیدرگ  لیذ  روما  هب  رـصحنم  زورما  نآرق  زا  يرادرب  هرهب  ناسچ  هآ  هآ 
، اه هّچب  قادـنق  تنیز  اه ، هچوک  رانک  ییادـگ  هلیـسو ي  اه ، هّچب  مخز  مشچ  اه ، هناخ  بتکم  هچیزاـب ي  دـجاسم ، ياـیاوز  ناراد ،
هیامرـس ي ترـصن و  قاط  شیامن  یناغارچ ، تنیز  اهاونان ، دـنب  وزاب  اه ، سورع  دـنب  هنیـس  اه ، هدز  نج  حالـس  نیرفاـسم ، لـیامح 

.اه شورف  باتک 

.تسا هجوت  دروم  رتمک  زورما  يدعس  يونثم و  ظفاح و  ناوید  کی  زا  ینامسآ  سّدقم  باتک  نیا  هک  هآ 

ص:182

.69 توبکنع /  ( . 1 - ) 1
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زاب نآ  يارب  اه  لد  اه و  شوگ  اه و  مشچ  هدیشک  لد  هت  زا  اه  سفن  نیرضاح ، دوش ، هدناوخ  روبزم  ياه  ناوید  راعشا  زا  یکی  رگا 
.دوش یم  هدافتسا  راعشا  نآ  زا  یلایخ  یشرف و  یشرع و  یناعم  هزادنا  هچ  هدش و 

«. مهسفنأ مهسناف  هَّللا  اوسن  ّقح  کلوق  لئاقلا و  تنأ  ّمهللا  کّقح  يأ و  »

.يدومن مورحم  سّدقم  باتک  قیاقح  ساکعنا  زا  ار  ام  ياه  لد  هنییآ ي  مه  وت  میا  هدرک  شومارف  ار  وت  ام  اراگدرورپ ،

«. مهسفنأب ام  اوّریغی  یّتح  موقب  ام  ّریغی  هَّللا ال  ّنا  ّقح  کلوقو  لئاقلا  تنأ  مّهللا  کناحبس  »

.یتخاس لّدبم  تبکن  ّتلذ و  هب  ار  ام  تفارش  تداعس و  مه  وت  میدینادرگرب ، تسدقم  تعاطا  زا  ار  دوخ  ياه  لد  تروص  ام 

« انسفنأ انتیسناف  كانیسن  مهللا  کّقح  ّيا و  : » تفگ یم  ار  هلمج  نیا  رّرکم  دمآ و  ریز  هب  هباطخ ، یسرک  زا  نیدلا  لامج  دّیس  سپس 
اب هرخالاب  ات  دوب ، امرف  مکح  نویش  هوشغ و  تلاح  نمجنا ، نآ  رد  تعاس  تّدم 3  يارب  داتفا و  نیمز  يور  رب  درک و  شغ  هک  نآ  ات 

.تفای ّتیمسر  هسلجو  دنتشگ  رب  يداع  لاح  هب  نمجنا  ياضعا  رگید  دّیس و  کشزپ ، روضح 

دیدرگ رصم  بالقنا  بجوم  هک  هناگ  هدفه  ّداوم 

هراچ ّتلذ ، نکش  رمک  نیگنس و  راب  ریز  زا  ندمآ  نوریب  و  اه ، یتخبدب  نیا  جالع  هار  هرابرد ي  دندومن و  هرکاذم  هب  عورـش  سپس 
هب لمع  انامه  نیملسم ، زورید  تمظع  ْدجَم و  ِّتلع  اهنت  : » دنتفگ ءارآ  قاّفتا  هب  یگمه  دندرک و  یشیدنا 
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« .تسا مالسا  نیناوق  هب  لمع  كرت  مه ، زورما  نیملسم  يزور  هیس  یتخبدب و  بجوم  هناگی  دوب و  مالسا  سّدقم  نیناوق 

.دشاب یم  مالسا  شخب  تداعس  تاروتسد  نیناوق و  هب  لمع  انامه  اه  یتخب  دب  نیا  جالع  هار  اهنت  نیاربانب 

همه ي دش و  هداد  بیترت  دوب ، هدام  هدفه  ياراد  هک  تافیرـشت ) يارب  هن   ) لمع يارب  همانرب ، کی  تاسلج  نامه  رد  هلـصافالب  اذـل 
.دنتفرگ همانرب  نآ  يارجا  هب  میمصت  تبقارم ، ّتیدج و  لامک  اب  نمجنا ، ياضعا 

: همانرب نتم 

.دناوخب رّکفت  ّتقد و  اب  ار  دیجم  نآرق  زا  بزح  کی  ّلقا  ّدح  زور ، هنابش  ره  رد  نمجنا ، ياضعا  زا  کی  ره  . 1

.دنناوخب تعامج  اب  ار  دوخ  بجاو  ياهزامن  . 2

.دننکن كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 3

.دنیامن توعد  مالسا  هب  ار  ناملسم  ریغ  مدرم  . 4

.دننک هثحابم  هجو  نیرتهب  هب  یحیسم  نیغّلبم  اب  . 5

.دننک ناسحا  ناکما  دح  رد  ارقف ، هب  تبسن  . 6

نودـب دـندشربخ ، اب  یـسک  زاـین  زا  اـهنآ  رگا  اـی  و  دـنهد ، ماـجنا  دـش ، راتـساوخ  اـهنآ  زا  ار  یعورـشم  لـمع  ره  ماـجنا  سکره  . 7
.دنیامن مادقا  نآ  ماجنا  هب  وا ، تساوخرد 

.دنهد ماجنا  دنربن و  دای  زا  ار  دوخ  ناکیدزن  نادنواشیوخ و  هب  یشکرس  محر و  هلص ي  . 8
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.دننک تدایع  ار  اه  ضیرم  . 9

هب وا  تبیغ  رگا  ات  دنیامن ، وجتـسج  ار  وا  تبیغ  ّتلع  دنوش و  ایوج  وا  لاح  زا  دـشن ، هدـید  دجـسم  ای  رازاب و  رد  یناملـسم  رگا  . 10
.دنشوکب لکشم  نآ  عفر  رد  هدوب  یلکشم  رطاخ 

.دنورب اهنآ  رادید  ترایز و  هب  دنا ، هتشگرب  عورشم  ترفاسم  زا  هک  یناسک  . 11

.دنزادرپب اهنآ  نیقحتسم  هب  ار  دوخ  یلام  بجاو  قوقح  . 12

.دننکن یهاتوک  رگید  شخب  تداعس  نوئش  ای  و  نید ، نیناوق  هب  انشآ  ان  دارفا  ییامنهار  زا  . 13

.دنیامن رود  نتشیوخ  زا  ار  یهاوخ  دوخ  يدنسپ و  دوخ  ربک ، ًاصوصخم  هلیذر  تافص  . 14

.دنرذگب دوخ  ناملسم  ناردارب  ياهاطخ  اه و  شزغل  زا  . 15

.دنشابن كانبضغ  وخ و  دنت  مدرم ، اب  . 16

.دننک يراددوخ  درادن  نیملسم  رگید  ای  نانآ و  يارب  یعفن  هک  ینخس  نتفگ  و  راک ، ماجنا  زا  . 17

رتفد نآ  رد  هلـصافالب  دومن ، لمع  هناگ  هدـفه  ّداوم  زا  کی  ره  هب  تقو  ره  هتـشاد و  هارمه  کچوک  رتفد  کی  اضعا ، زا  کـی  ره  و 
.ددرگ تبث  نمجنا  ّلک  رتفد  رد  ات  هدرک  تشاددای 

یگدنز تالّمجت  هک  دنتفرگ  میمـصت  لّوا  هلحرم ي  رد  رفن  لهچ  نآ  اذل  تشاد  جایتحا  لوپ  هب  داوم  نیا  زا  یـضعب  يارجا  نوچ  و 
نیرت هداس  هب  زور  هنابش  رد  نینچمه  دنرب و  رس  هب  یگدنز  تاّیرورض  ّلقا  ّدح  اب  دنشورفب و  ًامومع  ار  دوخ 
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فورظ سابل و  شرف و  ، ) یگدنز تالّمجت  شورف  هار  زا  هک  ییاه  لوپ  اب  ار  دوخ  یلام  دمآرد  هّیقب ي  و  هدرک ، تعانق  اه  كاروخ 
.دننامن لطعم  دراد ، جایتحا  لوپ  هب  هک  همانرب  زا  تمسق  نآ  ماجنا  يارب  ات  دنزیرب ، نمجنا  قودنص  رد  هدمآ ، تسد  هب  هریغ ) و 

رصم ینطو  نمجنا  ههام ي  کی  درکلمع  هیامن ي 

ّداوم نیا  هب  هام  کی  تّدم  يارب  طقف  دـیدش  تبقارم  اب  يدابآدـسا ، نیدـلا  ّلامج  دّیـس  يربهر  تحت  رـصم ، ینطو  نمجنا  ياضعا 
: هام کی  تّدم  رد  نانآ  تاّیلمع  هیامن ي  راک و  هجیتن ي  کنیا  دندرک و  لمع  هناگ  هدفه 

.دندومن تدایع  ار  ضیرم  دصناپ  رازه و  . 1

.دندرک ندید  ار  نیرفاسم  زا  رفن  دصتفه  رازه و  ود  . 2

.دندش ایوج  نانآ  لاح  زا  دندوب ، هدرک  تبیغ  یمومع  عماجم  زا  هک  ار  ناناملسم  زا  رفن  دصناپ  . 3

.دندرک هدروآرب  ار  نیجاتحم  تجاح  رازه  هدزاود  . 4

.دنداد هبوت  كرت و  ار  یلکلا  تابورشم  هب  داتعم  رفن  دصتشه  . 5

.دندومن لوبق  اهنآ  دندرک و  بیغرت  زامن  ندناوخ  هب  دندناوخ ، یمن  زامن  هک  یناناملسم  زا  رفن  دصیس  رازه و  . 6

.دندرک هبوت  دندومن و  توعد  هبوت  هب  ار ، فرحنم  شحاف  دساف و  نانز  زا  رفن  دصراهچ  . 7

.دندومن رگ  هلیح  تلود  نآ  هب  تمدخ  زا  يافعتسا  هب  راداو  ار ، یسیلگنا  تارادا  نادنمراک  زا  رفن  داتشه  . 8
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، هناگیب کلامم  زا  هک  یگدنز  تالّمجتو  سکول  ءایـشا  ندیرخ  زا  ات  دندومن  داشرا  ار  رـصم  نادـنمتورث  لاجر و  زا  رفن  دـصناپ  . 9
.دننک يراددوخ  دوش ، یم  دراو  ناتسلگنا ، ًاصوصخم 

.دنداد هیامرس  هتسکشرو  رفن  جنپ  داتفه و  هب  . 10

.دندرک نیمأت  لاس  کی  تّدم  يارب  ار  یقیقح  يارقف  زا  رفن  شش  تسیود و  . 11

.دندرک ناملسم  ار  تسرپ  تب  رفن  داتفهو  يدوهی  هدزناپ  ینارصن و  جنپو  یس  . 12

رارقرب دندوب -  ّتیلاّعف  هب  لوغشم  رـصم  رد  سیلگنا  تلود  تیامح  تحت  هک  ینارـصن -  نیغّلبم  اب  ثحب  سلجم  راهچ  لهچ و  . 13
.دنتخاس دراو  اهنآ  هب  دندش ، زجاع  نآ  باوج  نداد  زا  هک  يداریا  لاکشا و  تسیب  دص و  دندومن و 

.دندوب رفن  لهچ  طقف  نآ  ياضعا  هک  نمجنا  کی  ههام ي  کی  تاّیلمع  هیامن ي  دوب  نیا 

نمجنا ههام ي  کی  ّتیلاعف  بیجع  لمعلا  سکع 

جنپ لـهچ و  هعفد  کـی  دـید  رـصم ، رد  سیلگنا  یلاـم  راشتـسم  رمورک ،» درل  ، » رـصم ینطو  نـمجنا  ههاـم ي  کـی  ّتیلاّـعف  زا  سپ 
اب هدرک و  راک  نادنمراک  زا  رفن   80 دومن ، لّزنت  دصرد  ناتسلگنا 35  تراجتو  دش  هتساک  رـصم  رد  سیلگنا  تلود  ذوفن  زا  دصرد ،
رد تسین  رضاح  مه  رگید  یسک  دندومن و  افعتسا  دوخ  لغش  زا  دندوب ، راک  لوغـشم  یـسیلگنا  تارادا  رد  هک  ناناملـسم ، هبرجت ي 

.ددرگ تمدخ  هب  لوغشم  سیلگنا  تارادا 
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زا سکول ، یلّمجت و  يایـشا  ناگدـنیامن  ًاـصوصخم  و  سیلگنا ، ياـه  یناـپمک  ناگدـنیامن  هک  دـید  بّجعت  لاـمک  اـب  رمورک » درل  »
.تسا دنلب  ناشدایرف  نایرتشم ، ندرکن  هعجارم 

افعتـسا دوخ  لغـش  زا  اهرتائت ، اهامنیـسو و  شحاف  ناـنز  یلکلا و  تابورـشم  تاـیلام  لوصو  نیرومأـم  زا  يا  هّدـع  رگید ، فرط  زا 
.دنداد

ینطو نمجنا  ههام ي  کی  تاّیلمع  هب  تبسن  رـصم ، رد  اراصن  نیغّلبم  هلاس ي  ياه 35  ّتیلاعف  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  رمورک » درل  »
.درک هرباخم  ندنل  هب  یکانتشحو  تاشرازگ  هلصاف  الب  داتفا و  تشحو  هب  يو  ور  نیا  زا  تسا ، هدزناش  هب  کی  ِتبسن  رصم ،

سیلگنا یلام  راشتسم  رمورک  درل  تاشرازگ 

ادـیپ همادا  نیّدـلا ، لامج  دّیـس  يربهر  تحت  ینطو ، نمجنا  رگید  لاس  کی  رگا  هک  منک  یم  رطخ  مـالعا  ناتـسلگنا  نارادـمامز  هب 
هرابکی ییاپورا  ياهروشک  ذوفن  هکلب  دش ، دهاوخ  دوبان  هرسکی  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  سیلگنا  تلود  تراجت  تسایـس و  اهنت  هن  دنک ،

.دتفا یم  رطخ  هب  ناهج  رسارس  رد 

يارب هلجع ، تعرـس و  هب  دـیاب  و  اـم ، تفرـشیپ  يارب  تسا  يا  هقعاـص  رـصم  ینطو  نمجنا  دـسیون : یم  شدوخ  مّود  شرازگ  رد  و 
.دوش رداص  روتسد  نآ  یشاپورف 

تّدم رد  هک  لبق  نرق  رد 13  نیملسم  لوقعلا  ّریحم  يالیتسا  رب  تسا  دهاش  نیرتهب  رصم  ینطو  نمجنا  دسیون : یم  مّوس  شرازگ  رد 
.دنتفای هطلس  ناهج  ياهروشک  ثلث  رب  یهاتوک 
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دالوا یحیسم و  نویلیم  هک 700  تسین  هعقاو  نیا  زا  رت  بیجع  يرما  چـیه  دـسیون : یم  شرازگ  گرزب  ياـسیلک  هب  نیغّلبم  زا  یکی 
.دندرگ روهقم  هنوگنیا  تسا ، اهنآ  دبلاک  رد  یناحور  دّیس  کی  حور  عقاو  رد  هک  ناملسم  رفن  لهچ  لباقم  رد  لیجنا ،

لاس تسیب  يارب  رگا  رـصم ، ینطو  نمجنا  لوقعلا  ّریحم  تاّیلمع  دسیون : یم  دیعـس » تروپ   » ناتـسرامیب یجراخ  ياهرتکد  زا  یکی 
.دوب دهاوخ  اهنآ  هاگنالوج  نیرت  مک  نیمز ، هرک ي  هک  دیشک  دهاوخن  یلوط  دنک ، ادیپ  همادا  رگید 

ِلامیاپ ایند ، رـسارس  رد  ادرف  رـصم و  رد  اپورا  تسایـس  زورما  هکنآ  راگزور  بئاجع  زا  درک : هرباخم  ندنل  هب  سیلگنا  کناب  سیئر 
.تسا یبهذم  نیناوق  هب  لمع  تناید و  طقف  ناشحالس  هک  دش  دهاوخ  ناملسم  رفن  لهچ  ّتیلاّعف 

ار لامج  دّیـس  درک : رداص  دـیکا  روتـسد  نمجنا  یـشاپورف  يارب  داتفا و  تشحو  هب  ناتـسلگنا  تلود  تاـشرازگ ، عون  نیا  مکارت  زا 
لثم هرابود  دندومن و  موکحم  یتازاجم  هب  ار  نمجنا  ياضعا  زا  مادک  ره  و  سبح ، لاس  هس  هب  موکحم  هدبع  دّـمحم  خیـش  دـیعبت و 

.دندیکم ار  اهنآ  قمر  نوخ و  دنداتفا و  نیملسم  ناج  هب  ولاز 
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عامتجا هنحص  رد  زامن  موس : لصف 

هراشا
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زامن یعامتجا  هفسلف ي  لوا :

هراشا

لثم نارازگ  زامن  مّظنم  فوفـص  هک  تعامج  زاـمن  رد  ًاـصوصخ  تسا ، دارفا  رد  طابـضنا  ّسح  دـیلوت  زاـمن ، ياـه  هفـسلف  زا  یکی 
رد هک  دـنک  یم  یلجت  تعامج  زامن  رد  نید  رئاعـش  تمظع  تّهبا و  دـنیامن و  یم  بیقعت  ار  فدـه  کی  مه  اب  نازابرـس ، فوفص 

.دراذگ یم  قیمع  رثا  مالسا  نمشد  تسود و  حور 

اـشحف زا  هدنراد  زاب  هدننک و  یهن  و  تسا ، یـصاعم  زا  مدرم  ندـش  كاپ  قالخا و  بیذـهت  زامن  ياه  هفـسلف  اه و  تمکح  زا  یکی 
.تسا

، تسا یفاک  هریغ  ینابرهـش و  يرتسگدادو و  یئازج  يرفیک و  تارّرقم  لـیوط  ضیرع و  هاگتـسد  نیا  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
.تسین زامن  فرط  زا  بیذهت  هب  جایتحا 

لامعا دناوت  یم  راکـشآ  روط  هب  عامتجا و  رد  طقف  هکلب ، دراذگب  ریثأت  دنک و  تلاخد  دارفا  تولخ  رد  دـناوت  یمن  تارّرقم  خـساپ :
.دنک یم  يریگولج  یصاعم  زا  تولج  تولخ و  ألم و  ألخ و  رد  هک  تسا  ینطاب  سیلپ  زامن ، اّما  دنک ، شقن 

دامتعا ّسح 

، دـشابن دارفا  نیب  رد  دامتعا  ّسح  ات  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، ّتلم  دارفا  نیب  دامتعا  ّسح  داجیا  زامن  یعامتجا  ياه  هفـسلف  زا  یکی 
عضو ّلتخم و  ملاع  ماظن 
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.تسا مارح  عونمم و  لقع  عرش و  رد  تسا ، دامتعا  ّسح  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  يزیچ  ره  تسا ، طاطحنا  طوقـس و  هب  ور  ّتلم  نآ 
...و تمهت  تبیغ ، تنایخ ، غورد ، لثم 

یم تروص  تذل  هفطاع و  نودب  درـس و  دارفا  طباور  دننک و  یمن  ادـیپ  قنور  اهنآ  تالماعم  دنـشاب ، هتـشادن  دامتعا  مه  هب  مدرم ، ات 
سپ دـسرت ، یم  ادـخ  زا  دراد ، يوـق  ناـمیا  لـباقم  فرط  هک  میمهفب  هک  تسا  نـیا  هار  نیرتوـکین  داـمتعا ، لوـصح  يارب  و  دریگ ،
نیا هجیتن ، نیا  هب  یبایتسد  هار  نیرتهب  .تسا  هدش  ماجنا  یتسرد  تقیقح و  يور  زا  وا  لمع  دیوگ و  یمن  غورد  دنک و  یمن  تنایخ 

؟ ریخ ای  تسا  تعامج  لها  زا  دوش و  یم  رضاح  زامن  هب  ّبترم  صخش  نیا  مینیبب  هک  تسا 

، ناسآ لهس و  نآ  ماکحا  (1) و  درادن يداقتعاو  یلمع  تالکشم  تسا و  هحمس  هلهس ي  نید  مالسا  هک  رما ، لیهـست  يارب  هچ  رگا 
رد بجاو  ياهزامن  لصا  رد  یلو  تسا ، هدـش  دراو  زیاج و  مه  يدارفنا  ياهزامن  تسا ، شناد  ملع و  لقع و  قباطم  مه  شفراعم  و 

.دوش یم  هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  لیذ  رد  هک  تسا  رتدایز  اهزامن  یعامتجا  دئاوف  و  تسا ، تعامج  هب  مالسا 

عامتجا ّلحم  هک  دجـسم ، رد  زامن  ناکمإلا  یّتح  هدش  بیغرت  قیوشت و  عرـش  رد  هک  تسا  نآ  زامن ، ندوب  یعامتجا  لیالد  زا  یکی 
.میوش رادروخرب  زامن  یعامتجا  دئاوف  زا  ات  دوش  ادا  تسا ، ناناملسم 
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: هدمآ ثیدح  رد  هک  تسا  هدش  دیکأت  هنیمز  نیا  رد  يردق  هب  و 

« .دوش هدناوخدجسمرد  هکنیا  رگم  تسین  لماک )  ) زامن دجسم  هیاسمه ي  زامن  »(1) دجسملا ؛» یف  ّالإ  دجسملا  راجل  ةالص  «ال 

: هدش تیاکح  رگید  تیاور  رد  و 

« .تسا بآ  رد  یهام  دننام  دجسم  رد  نموم  »(2) ءاملا .» یف  کمسلاک  دجسملا  یف  نمؤملا  »

اه باوث  ردق  هچ  تسا و  زامن  یعامتجا  هفسلف ي  زا  هدافتسا  تعامج و  رد  روضح  دجسم ، رد  ندناوخ  زامن  دش و  دمآ و  همزال ي 
رتشیب و عرش  رد  نآ  باوث  دشاب ، رتشیب  نآ  یعامتجا  هبنج ي  هچره  هک  دجاسم ، هجرد ي  فالتخا  اب  هدیسر ، دجاسم  رد  زامن  يارب 

.تسا رتشیب  اهزامن  عون  نیا  یعامتجا  دئاوف  تارثا و 

هک يروط  هب  نیملـسم ، تعامج  زا  ضارعا  شهوکن  تعامج و  هماقا ي  يارب  تسا  رابخا  تایآ و  رد  بیغرت  قیوشت و  رگید  یکی 
.دومن هطبار  عطق  اهنآ  اب  دیاب  دننک ، یمن  تکرش  رذع  نودب  تاعامج  رد  هک  یناسک  و  هدناوخ ، تّما  دوهی  ار  ناگدننک  ضارعا 
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تعامج زامن  هفسلف ي  مود :

رماوا مّظنم ، فوفـص  رد  دوخ  هدنامرف ي  نامرف  قبط  هدـش و  رـضاح  نادـیم  رد  نّیعم ، تاعاس  هزور ، همه  نازابرـس  هک  روط  نامه 
يربنامرف تعاطا و  ّسح  مارم ، تدـحو  ّصاخ و  تّهبا  کی  اب  دـنراد ، هدارا  کی  لمع و  کـی  یگمه  ارجا و  ار  هدـنامرف  هداـس ي 

ار یّـصاخ  تّهبا  یفرط  زا  تسا و  طابـضناو  تعاطا  نسح  مه  و  گنج ، نادیم  يارب  تسا  ینیرمت  مه  هک  دنهد ، یم  ناشن  ار  دوخ 
.دنراذگ یم  شیامن  هب 

رد نازابرـس  هک  یتّهبا  نآ  زا  رتشیب  تهبا  نیا  یتح  دـنناشوپ و  یم  لمع  هماج ي  ار  قوف  دراوم  تعامج ، زاـمن  رد  نینمؤم  نینچمه 
یم رثؤم  للم  ریاس  هّیحور ي  رد  دـنهد ، یم  ناشن  گنفاپ  گنفـشیپ و  درگ و  بقع  اـجرد و  اـی  پچ  پچ  هب  اـی  تسار و  تسار  هب 

.دنک یم  فیعضت  ار  نانمشد  دشاب و 

هب دنک و  یم  مکحتسم  صخش  رد  ار  ینید  یبهذم و  طابضنا  تعاطا و  ّسح  دور و  یم  رامش  هب  ینید  رئاعـش  میظعت  تعامج  زامن 
.دنشاب یم  صوصرم  ناینب  هک  تسا  یفوفص  داهج ، عقوم  رد  نارازگزامن ، فوفص  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نارگید 

یقیقح روطب  تعاـمج  زاـمن  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  تشاد ، ار  نآ  يوزرآ  نوطـالفا  هک  يا  هلـضاف  هنیدـم ي  دوـش  یم  هعماـج  و 
دنوشب زامن  لها  دنشاب و  دنبیاپ 
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لوق هب  دنـشاب ، هتـشاد  دامتعا  مه  هب  دنـسرتن ، مه  زا  مدرم  رگید  هک  دوش  لیکـشت  يا  هعماج  نانچ  .دـننک و  تیاعر  ار  تاعامتجا  و 
.دنرادن نابساپ  یماظتنا و  يورین  ینابرهش و  يرتسگداد و  هب  جایتحا  دنرادن ، یمسر  دانسا  هب  زاین  رگید  هک  دننک ، دامتعا  رگیدکی 

و درادن ، توافت  ...و  اه  هزاغم  ندراذگزاب  نتـسب و  دهد ، یم  ماجنا  ار  دوخ  ینادجو  ینید و  یعامتجا و  يدرف و  هفیظو ي  سکره 
هب دنراد و  فده  کی  لوقلادّحتم ، قفّتم و  مه  اب  دارفا  همه ي  درادن ، یجراخ  دوجو  تنایخ  و  دـنک ، یمن  يدزد  یـسک  زا  یـسک 

نیا هک  دشاب ، یم  دوجوم  زامن  هفـسلف ي  تعامج و  زامن  یقیقح و  نینمؤم  عامتجا  رد  زایتما  نیا  دنراد و  ار  دامتعا  لامک  رگیدمه 
.تسا ینوطالفا  هلضاف ي  هنیدم ي  نامه 

و دریگن ، ارف  ارم  ياپ  ات  رس  هدنهد  ناکت  ساسحا  هک  مدراذگن  يدجسم  رد  مدق  هاگ  چیه  دیوگ : يوسنارف  دنمشناد  نانیر ،» ویـسم  »
(1)! مدوب ناملسم  مه  نم  شاک  يا  هک  منکن  وزرآ  رگید  ریبعت  هب 
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نیدیع هعمج و  زامن  هفسلف ي  موس :

هراشا

ضارعا تعامج  زا  هک  يّدـح  ات  هدـش  هداد  يدارفنا  هزاجا ي  رما  لیهـست  يارب  تسا و  تعامج  زامن ، رد  لصا  دـش  هراشا  هچناـنچ 
رد هک  نیدیع  زامن  هعمج و  زامن  لثم  تسا  هدش  رّرقم  بجاو و  تعامج  مالسا ، عرش  رد  بجاو  ياهزامن  زا  یـضعب  رد  یلو  .دوشن 

.دوش هدناوخ  ییاه  هباطخ  نآ  هارمه  ددرگ و  ماجنا  یعامتجا  روط  هب  زامن  نیا  و  دوش ، هماقا  تعامج  هب  دیاب  نّیعم  ياهزور 

یم لیکشت  دوز  هب  دوز  هنیزه  نودب  ناسآ و  لهس و  روط  هب  یمالسا  تاعامتجا  هک  تسا  نیا  للم  ریاس  رب  مالسا  تازایتما  زا  یکی 
.دوش یم  هتفرگ  تاعامتجا  نآ  زا  گرزب  جیاتن  دوش و 

: تسا بیترت  نیا  هب  یمالسا  یعامتجا  ياهزامن  دئاوف  زا  یخرب 

: مّلعت میلعت و  ظعو و  سلاجم  لیکشت  . 1

.تسا مّلعت  میلعت و  هباطخ و  ظعو و  سلاجم  لیکشت  زامن ، یعامتجا  هفسلف ي  یمالسا و  تاعامتجا  مهم  دئاوف  زا  یکی 

مه اب  دیاب  رـشب  هکلب  .دننک  یم  یگدـنز  يدارفنا  اهنآ  رثکا  هک  تاناویح  لثم  هن  تسا ، یعامتجا  عبطلاب و  یندـم  رـشب  هک  میناد  یم 
زا گرزب  ای  کچوک  وضع  يدرف ، ره  و  دزادنیب ؛ راک  هب  يونعم  يّدام و  روما  رد  ار  نواعت  لصا  هتشاد و  عامتجا 
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عفر يارب  شالت  نینچمه  دننک و  مهارف  ار  رگیدمه  هیذـغت  هیلّوا ي  داوم  دـننک و  تعارز  یـضعب  دـشاب ، عامتجا  نیـشام  هاگتـسد و 
...رگید ياهزاین 

همیمض ي هب  وا  لقع  ات  تسا  عامتجا  نواعت و  هب  جاتحم  رـشب  مه ، لوقع  لیمکت  شناد و  یقالخاو و  يونعم  روما  رد  روط  نیمه  و 
.دشاب گرزب  نوناق  نیمه  يارب  دیاش   (1)« رمألا یف  مهرواش  و   » هیآ ي دوش و  لیمکت  نارگید  شناد  لوقع و 

لوقع تاعامتجا ، هیاس ي  رد  و  هتشادن ، ینادنچ  توافت  تاناویح  اب  هدش ، هدید  تسد  رود  رئازج  رد  يدارفنا  یشحو و  هک  يرـشب 
.ددرگ یم  لیمکت  رشب  شناد  و 

نآرق مّلعت  میلعت و  تئارق و  ّلحم  دجاسم 

اج کی  رد  ًابلاغ  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  هک  تسا  سرادم  دـجاسم و  ملع ، شناد و  لیمکت  ّلحم  تاعامتجا و  زکرم  مالـسا  رد 
.تسا هدش  هتخاس 

شزومآ و تیبرت و  میلعت و  لحم  ینعی  دـجاسم  یمالـسا ، هاگـشناد  ینعی  دـجاسم  یبهذـم ، ینید و  تاعامتجا  ّلحم  ینعی  دـجاسم 
، تسا مالـسا  شترا  هدـنامرف ي  ماـما  دـنک ؛ یم  تیبرت  یقیقح  نازابرـس  هـک  یمالـسا  هناخزابرـس ي  ینعی  دـجاسم  ینید ، شرورپ 

یم تیبرت  تهج  کی  لدکی و  وا ، رماوا  تحت  نیرومأم  دارفا ، و  تسا ، گنهآ  شیپ  یمالسا  ناروشحلـس  يارب  ور و  شیپ  شدوخ 
.دنوش

و درگ » بقع   » و تسار » تسار  هب   » و پچ » پچ  هب   » نامرف هلیـسوب ي  ار  نازابرـس  هزور  همه  هدنامرف  اه  ناگداپ  رد  هک  روط  نامه 
تیبرت يروط  نآ  لاثما 
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بجوم گنج ، نادیم  رد  هک  دوش ، ریگیاج  اهنآ  لد  قامعا  رد  یگنهامه  طابضنا و  نسح  يربنامرف و  تعاطا و  ّسح  هک  دنک  یم 
.ددرگ یم  نمشد  فیعضت  اهنآ و  تیقفوم 

یبهذـم و طابـضنا  ینید و  تعاطا  سح  اهنآ ، یگنهامه  قفاوت و  ماما و  زا  دارفا  تعاطا  تعاـمج و  زاـمن  هلیـسو ي  هب  روط  نیمه 
.ددرگ یم  تیوقت  دارفا  ياه  لد  قامعا  رد  یمالسا  ماظن 

نآرق و یمالسا و  مولع  ینید ، نادنمشناد  هک  تسا  هباطخ  ظعو و  عامتجا ، درف و  بیذهت  يارب  قیرط  نیرتهب  شیامن ، نیا  اب  هارمه 
تقیقح نیا  و  هدروآرد ، ظعو  هباطخ و  بلاق  رد  ار  مالسا  ّتلم  يداصتقا  یسایس و  فئاظو  هکلب  یبهذم و  فئاظو  یهلا و  فراعم 

زامن و زا  دـعب  نیدـیع  ياهزامن  رد  زامن و  زا  لبق  هعمج  زامن  رد  .دریگ و  یم  ماـجنا  تسا ، نینمؤم  عاـمتجا  ّلـحم  هک  دـجاسم ، رد 
.دریگ یم  تروص  اه  هباطخ  نیا  زامن  زا  دعب  تاعامج  رگید  رد  ًالومعم 

، نانوی هفـسالف ي  زا  يرایـسب  اذـهل  دراد ، یئاـسآ  هزجعم  رثا  تیبرت ، میلعت و  نیقلت و  رد  هباـطخ  هک  تسا  نآ  هفـسالف  هدـیقع ي  و 
ار نانآ  ياه  هباطخ  اهنآ  نادرگاش  .وطـسرا و  طارقـس و  نوطالفا و  لـثم  دـندرک ، یم  ادا  هباـطخ  تروص  هب  ار  دوخ  ءارآ  دـئاقع و 

طّـسوت هک  اـهنآ  هباـطخ ي  زا  ریغ  هدیـسرن  اـم  هب  یباـتک  اـهنآ  دوـخ  زا  اـسب  دـنا و  هدروآرد  باـتک  تروـص  هب  هدرک  يروآ  عـمج 
.تسا هدش  طبض  تبث و  نادرگاش 

هلیسو هب  هک  تسا  نیدیع  هعمج و  تعامج و  زامن  ینآرق ، تیبرت  میلعت و  یمالسا و  ینارنخس  زاس  هنیمز  لئاسو  نیرت  مهم  زا  یکی 
ینید ینارنخس  نآ  ي 
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.ددرگ یم  حالصا  نیملسم  يونعم  يّدام و  روما  ددرگ و  یم  عقاو  یسایس  یبهذم و  و 

: يربنامرف طابضنا و  داجیا  . 2

یبهذم ینید و  ماظن  داجیا  طابضنا و  تعاطا و  ّسح  دش ، هراشا  شیپ  رد  هچنانچ  تعامج ، ياهزامن  یعامتجا  دئاوف  زا  رگید  یکی 
(1) .تسا

هدنامرف ي هلیـسوب ي  هک  تسا ، یعمج  اهنآ  تاّیلمع  رتشیب  هک  دید  دیهاوخ  دـینک ، هّجوت  حلـص  نامز  رد  نازابرـس  تامیلعت  هب  رگا 
.دوش یم  هرادا  اهنآ 

هک دنک ، یم  رادیاپ  هدنز و  نازابرـس  داهن  رد  ار  طابـضنا  حور  دحاو ، هدـنامرف ي  کی  رما  تحت  نازابرـس  یعمج  تاکرح  نیا  هک 
.دوش یم  هتفرگ  نآ  زا  تبثم  هجیتن ي  گنج  عقوم  رد 

دنیامن یم  تعاطا  دوخ  ماما  زا  رابجا ، مازلا و  نودب  رایتخا  اب  هدرک و  هّجوت  دوخ  هدننیرفآ ي  يوس  هب  همه  همه و  تعامج  زامن  رد 
یم زّهجم  هدامآ و  اـه  هباـطخ  ینید و  تاروتـسد  هب  ندرک  لـمع  يارب  ار  دوخ  دنونـش و  یم  لد  ناـج و  اـب  ار  وا  ظـعو  هباـطخ و  و 

.دنیامن

اب رفن  کی  هک  یماگنه  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دیامن  لیلحت  هیزجت و  ار  تعامج  زامن  هلئـسم ي  یـسانشناور  دـعب  زا  یـسک  رگا 
زامن يادا  يارب  قایتشا  تیاهن 
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نیمه دـنک و  یم  تعاطا  دوخ  ماما  زا  یبلق  لیم  اب  اجنآ  رد  دـنامن و  بقع  تعکر  کـی  هک  دود  یم  اـسب  هچ  و  دور ، یم  تعاـمج 
رثا رد  و  ددرگ ، یم  نیزگیاـج  وا  بلق  قاـمعا  رد  طابـضنا  تعاـطا و  ساـسحا  مک  مک  دوـش ، یم  رارکت  هـبترم  دـنچ  يزور  لـمع 

، یناور حالطـصا  هب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  طابـضنا  ّسح  نیا  دارفا ، یگنهامه  اب  و  دوش ، یم  رتدایز  نآ  ماکحتـسا  رارکت ،
.ددرگ یم  وا  هّیوناث ي  تعیبط  طابضنا ، ّسح  نیا 

: یلدمه تدحو و  داجیا  . 3

هک .تسا  ّتلم  فلتخم  دارفا  نیب  رد  یگناگی  داّحتا و  داجیا  تعامج ، زاـمن  هفـسلف ي  یمالـسا و  تاـعامتجا  دـئاوف  زا  رگید  یکی 
ءارآ و اب  فیعـضو ، ّيوق  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  دیفـس ، هایـس و  ریقف ، ّینغ و  لثم  دروخ  یم  مشچ  هب  اهنآ  ناـیم  فـالتخا  هچ  رگا 

دّحتم لوقعلا و  دّحتم  یگمه  ینید ، ياه  هباطخ  ندینـش  تاعامتجا و  رد  روضح  تعامج و  زامن  هلیـسو ي  هب  یلو  ددـعتم ، دـئاقع 
زا گرزب ، ای  کچوک  وضع  کـی  مادـک  ره  دـندرگ و  یم  یگنهآ  مه  كرتشم و  دـحاو  فدـه  ياراد  هملکلا و  دـّحتم  هدـیقعلا و 

.دوش یم  هتفرگ  یعامتجا  نیشام  نیا  زا  تبثم  هجیتن ي  دتفا و  یم  راک  هب  موزل  عقوم  رد  هک  دنوش  یم  یمالسا  عامتجا  نیشام 

: هدرک نایب  حیرـص  نحل  هب  نآرق  ار  تقیقح  نیا  و  تسا ، مالک  نیا  دّیؤم  ۀعامجلا » عم  هَّللا  دی  : » دـنا هتفگ  هک  نید  ناگرزب  مالک  و 
شناد ملع و  َملاع  و  نیمز ، هرک ي  رب  دوب ، نیملسم  نیب  رد  لصا  نیا  هک  ینامز  ات  »(1) و  ةوخإ نونمؤملا  اّمنا  »
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رامعتـسا و هرطیـس و  تحت  ار  نیملـسم  دـندش و  بلاغ  اهنآ  رب  ناـگناگیب  دـش ، عقاو  اـهنآ  نیب  رد  هقرفت  نوچ  دـندوب و  اـمرف  مکح 
.دندروآرد دوخ  رامثتسا 

زا ات  دنزادنیب  مه  ناج  هب  ار  نیملـسم  دوخ  دننک و  داجیا  فالتخا  نیملـسم  نیب  هک  دننک  یم  شـشوک  هتـسویپ  ناگناگیب  ور  نیا  زا 
ار تقیقح  نیا  اسب  اوقرفتال » ًاعیمج و  هَّللا  لبحب  اومصتعاو  : » همیرک ي هیآ ي  و  دنریگب ، یهام  دنیامن و  هدافتسا  ءوس  هدش  لگ  بآ 

.دیامن تمواقم  مالسا  داّحتا  اب  دناوت  یمن  یئورین  چیه  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  ام  يارب 

: تعامج لیکشت  . 4

ثیح نم  ، ] تعامج سفن  رد  اریز  تسا ، تعامج  سفن  ّتیعمج و  لیکـشت  نیدـیع ، هعمج و  تعامج و  زامن  دـئاوف  زا  رگید  یکی 
.دشاب یم  اسآ  هزجعم  اهراک  تفرشیپ  يارب  تعامج  يورین  .تسا و  ّبترتم  یناوارف  جیاتن  رامش و  یب  دئاوف  ۀعامج ،] اّهنا 

لاح دـهاوخ ، یم  يژرنا  ینیعم  رادـقم  تسا و  مزال  نآ  ندرک  هراپ  يارب  ییورین  دـینک ، رّوصت  ار  ینامـسیر  هچنانچ  لاثم  ناونع  هب 
هراپ ار  نآ  دناوت  یمن  يژرنا ، نآ  ربارب  ود  دش ، هدیبات  مه  هب  ینعی  دندش ، دّحتم  عامتجا  وحن  هب  مه  اب  دش و  ات  ود  نامـسیر  نآ  رگا 

، دش هدیبات  ینعی  دـندش ، دـّحتم  دـش و  ات  هد  رگا  و  دـنک ، هراپ  ار  نآ  ات  دـهاوخ  یم  يژرنا  ربارب  راهچ  هبرجت ، بسح  رب  هکلب  دـنک ،
.دنک هراپ  ار  نامسیر  هد  نیا  ات  دهاوخ  یم  يژرنا  ربارب  دصکی 

«، ۀـعامجلا عم  هَّللا  دـی  : » نید ناگرزب  مالک  نومـضم  هب  دوش  رازگرب  رتدایز  رت و  هوکـشرپ  تعامج  زاـمن  هچ  ره  ساـیق  نیمه  هب  و 
رتشیب نآ  یماکحتسا  يورین 
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و درک ، راک  همه  ناوت  یم  هک  تسا  تعامج  اب  .دنک و  مادنا  ضرع  دناوتن  نآ  لباقم  رد  ییورین  چیه  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ات  هدش 
.داد ماجنا  ناوت  یمن  يدارفنا  ياهورین  اب  زگره  هک  ار  ییاهراک  هچ 

رظن دروم  تعامج  نامه  هدـیقع ، مارم و  تدـحو  صوصرم ، ناینب  یعقاو و  تاـعامتجا  اـب  مالـسا  ردـص  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
مامت ات  لیـسیس ) رئازج  اـت  سلدـنا   ) ایناپـسا کـلامم  هتفرگ ، اـیلاتیا  هسنارف و  زرم  زا  نیملـسم  نرق  مین  تّدـم  رد  دـیدرگ و  لیکـشت 

هعسوت ار  یمالسا  تموکح  و  هدرک ، يورشیپ  ایسآ ، رد  نیچ  راوید  هب  دسرب  ات  هریغ  هشبح و  رـصم و  اقیرفآ ، زا  یتمـسق  ناتـسبرع و 
.دنداد

یم حیرشت  ریسفت و  دوخ  رظن  قبط  ار  نیملسم  تفرشیپ  هفسلف ي  مادک  ره  دنا و  هتفر  ورف  تفگش  رد  ایند ، نادنمشناد  هک  يروط  هب 
.دننک

دیسیونب و ار  خساپ  هک  دنک  یم  تساوخرد  و  تسیچ ؟ ایند  رد  نیملسم  تفرشیپ  هفسلف ي  ّرـس و  هک  دسرپ  یم  نادنمـشناد  زا  یکی 
هفسلف ي يواح  هک  یخساپ  نآ  دش ، رظن  راهظا  خساپ و  اهدص  .دوش  تاعلاطم  اه  خساپ  نآ  يور  ات  دیتسرفب  ام  يارب  سردآ  نیا  هب 

.دش عقاو  هّجوت  دروم  رتشیب  ایند  یملع  لفاحم  رد  دوب ، ّتیعمج  ینامیا  يورین  داّحتا و  تعامج و 

: ییوجلد لحم  . 5

رد یّلحم  ره  رد  اریز  تسا ، یعامتجا  کمک  تدـعاسم و  نواعت و  لوصا  تیاعر  یعامتجا ، ياـهزامن  ياـه  هفـسلف  زا  رگید  یکی 
نآ رد  ّلحم  نآ  یلاها  دوش و  یم  لیکشت  تعامج  زامن  هبترم  نیدنچ  هزور  همه  گرزب  ياهرهـش  ات  اهاتـسور  زا  یمالـسا  کلامم 

دنوش و یم  رضاح  تبغر  رایتخا و  اب  دجاسم 
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.دنهد یم  تبثم  خساپ  رگیدکی  ياضاقت  هبو  دنوش  یم  علّطم  رگیدکی  لاح  زا  دریگ و  یم  تروص  تاقالم  نینمؤم  نیب 

اون هب  ار  وا  تسا ، اونیب  رگا  دننک ، یم  تدایع  ار  وا  تسا ، ضیرم  رگا  دندرگ ، یم  وا  لاح  يایوج  نینمؤم  دوب ، بئاغ  یـصخش  رگا 
ماقم رد  هدـنام ، زجاع  وراد  نامرد و  زا  هدـش و  ضیرم  رگا  دـنیآ ، یمرب  وا  تاجن  ددـصرد  هدرک  ادـیپ  يراـتفرگ  رگا  دـنناسر ، یم 

.دنیامن یم  تعیاشم  ار  وا  هدش  توف  رگا  .دنیآ و  یمرب  وا  نامرد  جالع و 

: دیامرف یم  شتّیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هچنانچ  دننک ، تیاعر  دارفا  ار  یمالـسا  لوصا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه ي  هتبلا 
(1) «. عطاقتلا مکایإ و  و  لذابتلا ، لصاوتلاب و  مکیلع  »

.تسا یعامتجا  کمک  نواعت و  لوصا  نامه  شدافم  هک 

.دوش یم  رتدایز  نآ  یعامتجا  دئاوف  رتشیب و  تعامج  نآ  رب  بترتم  جیاتن  ددرگ ، رتراد  هنماد  رت و  عیسو  هریاد  عاعش  هچره 

زامن طئارش  زا  تسا -  خسرف  کی  رد  خسرف  کی  نآ  عاعش  هک  یّلحم  رد  یمظعم  دجـسم  رد  یّـصاخ  تّهبا  اب  هک  هعمج  ره  رد  اذل 
نیملسم ماما  فرط  زا  دّدعتم  ياه  هباطخ  ظعو و  نیدیع و  هعمج و  زامن  هماقا ي  دوش و  یم  لیکـشت  یگرزب  عامتجا  تسا -  هعمج 

...و يداصتقا  یـسایس و  مهم  روما  رد  هکلب  دنک ، یم  ادیپ  قّقحت  يرتالاو  دـئاوع  رتشیب و  دـئاوف  دوش ، یم  اپرب  نینمؤم  یهدـنامرف  و 
.دریگ یم  ماجنا  نآ  هلیسو ي  هب  ۀعفنملا  ّماع  روما  يویند و  ینید و  حلاصم  يرهش و  یّلحم و  تاحالصا  دوش و  یم  ینارنخس 
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هک یعامتجا  نواعت  تاحالصا و  لوصح  ...و  یسانش  تسود  یسانش و  نمشد  ییادز و  لهج  يرگنشور و  تاعامتجا و  عون  نیا  و 
نیا هب  بهاذـم  للم و  زا  مادـک  چـیه  رد  و  دور ، یم  رامـش  هب  مالـسا  تازایتما  اه و  یگژیو  زا  تسا ، یعامتجا  ياـهزامن  جـیاتن  زا 

.درادن دوجو  یعامتجا  نینچ  یگداس 

: يربارب يردارب و  سح  داجیا  . 6

زا یکی  نیا  و  تسا ، هعماج  فلتخم  دارفا  نیب  تاواسم  يربارب و  يردارب و  ّسح  داجیا  تاعامج ، نیا  رارـسا  دئاوف و  زا  رگید  یکی 
: هدرک حیرصت  نآ  هب  نآرق  هک  تسا  یمالسا  ملسم  لوصا 

(« .درادن یتوافت  دنشاب ، يداژن  ره  زا  ، ) دنرگیدکی ردارب  همه  نانمؤم  تقیقح ) رد  ») (1) ٌةَوْخِإ » َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  »

: دیامرف یم  رگید  هیآ ي  رد  و 

همه ام  ناگدنب ! يا  »(2) ْمُکاَْقتَأ ؛» ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأاَی  »
ار رگیدکی  ات  میدینادرگ  فلتخم  قرف  رایـسب و  ياه  هبعـش  هاگنآ  میدـیرفآ و  اوح ) مدآ و   ) ردام ردـپ و  کی  زا  تسخن  ار  امـش  ي 

« .تسامش ِنیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  و  دیسانشب ؛

.تسا رامش  یب  تیب  لها  زا  باب  نیا  رد  تایاور  و 
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: دیوگ يدعس 

دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

هداد و رارق  رگیدکی  ردارب  مالسا  ار  دیفس  هایـس و  هدش و  یلمع  ًالماک  لصا  نیا  هک  مالـسا  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  دعب  هچنانچ 
ّتلم دارفا  نایم  رد  هتـسناوتن  اکیرمآ  لثم  ایند  هتفرـشیپ ي  کلامم  للم و  ناـمزاس  عمجم  زونه  هدرمـش ، موهوم  ار  اـنغ  رقف و  زاـیتما 

.دیامن یغلم  ار  یتاقبط  زایتما  دنک و  رارقرب  يردارب  تاواسم و 

هک دنراد  وزرآ  ناهایس  تسا و  ادج  ناتسوپ  دیفـس  زا  اهنآ  ناروتـسر  سوبوتا و  ناتـسوپ و  هایـس  هاگـشناد  اکیرمآ  رد  ام  رـصع  رد 
هک تسا  مالسا  تاّصتخم  ایازم و  زا  تاخاوم  تاساوم و  نیا  دنرب و  رسب  عمجم  کی  رد  ای  هرفس  کی  رس  ناتـسوپ  دیفـس  اب  هنادازآ 

.تسا هداد  رارق  ربارب  ردارب و  ار  همه 

يردارب و تاساوم و  نیا  نیملـسم ) ّجح  عامتجا  همه  زا  رت  مهم  و   ) نیدیع ای  هعمج  ای  تعامج  زامن  زا  ّمعا  نیملـسم  تاعامتجا  رد 
.دراد يا  هژیو  یّلجت  دروخ و  یم  مشچ  هب  یلعا  قیرط  هب  صاخ و  وحن  هب  تازایتما  عون  همه  ءاغلا  يربارب و 
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عضاخ و وحن  کی  یهلا  هاگشیپ  رد  همه  درادن ، وا  يارب  تمحازم  داجیا  ّقح  یسک  هداتسیا ، رتولج  رگا  هایـس  ای  دیفـس  ینغ ، ای  ریقف 
.تسا رت  جاتحم  تسا  رت  ینغ  هک  سکره  هکلب  عکار ، دجاس و  عشاخ ،

: یهلا رئاعش  میظعت  . 7

اب یعمج  هتسد  ياهزامن  نیا  اریز  تسا ، مالسا  عیارـش  رئاعـش و  میرکت  میظعت و  تاعامج ، نیا  یعامتجا  ياه  هفـسلف  زا  رگید  یکی 
خر هب  ار  مالسا  تمظع  دنک و  یم  گرزب  ار  مالسا  رئاعش  دراد ، نیقفانم  ناگناگیب و  نید و  نانمشد  مشچ  رد  هک  یّصاخ  تّهبا  نآ 

.دنک یم  قیوشت  نید  نیا  لوبق  هب  ار  هناگیب  صاخشا  دناشک و  یم  نارفاک 

نیا رد  هک  یناسک  اسب  هچ  .دـنا  هتفاتـش  نآ  يوس  هب  هدرب و  یپ  نآ  ماـکحا  مالـسا و  تمظع  هب  هار  نیمه  زا  هک  یـصاخشا  اـسب  هچ 
كرد ار  مالسا  یگرزب  ّرس  هدرک و  هظحالم  تسا -  رـشب  تداعـس  رارـسا  زا  هک  یگناگی -  تّوخا و  ّتیمیمـص و  تیاهن  سلاجم ،

.دنا هدومن 

هدیـشیدنا نارظن  هتوک  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  یلیخ  مالـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبهذـم  تمظع  اب  لفاحم  گرزب و  سلاجم  نیا 
.دنا

کی راکادف ، درف  کی  دحاو ، درف  کی  هدروخ و  هرگ  مه  هب  هک  تسا  ناملـسم  نارازه  مّسجم  نامیا  یئوگ  یعامتجا  ياهزامن  نیا 
.تسا هداد  لیکشت  یمالسا  درف 
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فیعض و دوجو  اب  دیهاوخب  امش  هک  تسا  نآ  زا  رت  يوق  رایسب  مالـسا  هک  نیقفانم ، نارکف و  هتوک  رـس  رب  تسا  یبیهن  سلاجم ، نیا 
.دیگنجب نآ  اب  دوخ  فیحن 

هب رتشیب  دنیب ، یم  ار  نیملـسم  یعامتجا  ياهزامن  تاسلج  دجاسم و  اپورا ، ياهروشک  لثم  یمالـسا  ریغ  ياهروشک  رد  ناسنا  یتقو 
.درب یم  یپ  تدحو  تیمها  هب  نآرق و  مالسا و  تمظع 

مادـنا رب  يوم  دـهد و  یم  ناکت  ار  سک  همه  ددرگ ، یم  رـشتنم  ناهج  رد  فلتخم  ياه  هناسر  هلیـسوب ي  دـیع  زاـمن  يادـص  یتقو 
.دوش یم  تسار  ناسنا 

(1) .دنک یم  باجیا  ار  نآ  تارکنم  ءاشحف و  زا  يرود  ادخ و  سرت  بولق و  ياوقت  هک  ادخ ، نید  رئاعش  تمظع  تسا  نیا 

: اعد تباجتسا  تعامج و  . 8

لد نایاونیب ، دنتـسه ، يدارفا  عون  همه  ّتیعمج  نایم  رد  اریز  تسا ، اعد  تباجتـسا  روکذم ، ياهزامن  یعامتجا  دئاوف  زا  رگید  یکی 
بلط هدومن ، شیاتـس  شتـسرپ و  راهظا  شیاـین و  ضرع  یگمه  دـنراد و  أدـبم  هب  هّجوت  تقیقح  يور  زا  هک  یناـسک  ناگتـسکش ،

یم ادـخ  زا  عمج  هغیـص ي  هب  ًابلاغ  دـنیامن و  یم  ترخآ  ایند و  روما  حالـصا  هانگ و  زا  وفع  ياـضاقت  تاوعد و  ضرع  تاـجاح و 
هنامیرک ي ياهاطع  ششخب و  هناکولم و  وفع  لومشم  ّتیعمج  نآ  همه ي  هدش ، مطالتم  هلا  ترـضح  تمحر  يایرد  اذل  دنهاوخ ،

.دنوش یم  عقاو  دنوادخ 
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: ییادز تلفغ  . 9

زا ار  ناسنا  دوز  هب  دوز  هک  تسا ، تلفغ  باوخ  زا  دارفا  ندـش  رادـیب  هّبنت و  رّکذـت و  اهزامن ، یعاـمتجا  ياـه  هفـسلف  زا  رگید  یکی 
قرغ ناسنا و  هّرمزور ي  ياه  يراتفرگ  اریز  .دـیامن  یم  تاّیونعم  هّجوتم  ار  وا  دـشک و  یم  نوریب  تایّدام  بالجنم  رد  ندـش  قرغ 

درد هب  ات  دزادرپب  ینادـجو  یناسنا و  يونعم و  فیاظو  شیوخ و  تبقاع  رکف  هب  هک  دـهد  یمن  لاـجم  ناـسنا  هب  تاـیّدام  رد  ندـش 
.دنوش لوغشم  عون  تمدخ  هب  دنسرب و  رگدمه 

، هتخاس نادرگ  يور  ایند  زا  یکدنا  دروآ و  یم  دوخ  هب  ار ، لوغشم  راتفرگ و  ِمدآ  هک  تسا  یگرزب  مهم و  ياه  تصرف  اهزامن  نیا 
.دنادرگ یم  هّجوتم  هعماج  هب  و  فرصنم ، شیوخ  زا 

یلاع فده  دـصقم و  يوس  هب  ار  ناسناو  دـنک ، یم  رت  کچوک  رظن  رد  ار  باوخ  دروخ و  ینآ و  عفن  دـیادز و  یم  ار  یهاوخدوخ 
.دزاس یم  هجوتم  يرت 

: تمایق يروآدای  . 10

رد هچنانچ  تسا ، تبقاع  هشیدنا ي  ترخآ و  میظع  لاوحا  تمایق و  رّکذت  نیملـسم ، یعامتجا  ياهزامن  ياه  هفـسلف  زا  رگید  یکی 
.تسا تمایق  يروآدای  دیع  زامن  هدمآ  ربخ 

.دنوش یم  رضاح  یهلا  لدع  نازیم  ربارب  رد  باسح  يارب  مدرم  هک  تسا  یعقوم  دننام  زامن ، هب  ندش  رضاح  عامتجا و 
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اه باسح  زا  هک  تسا  یتقو  نآ  لثم  ندش  قّرفتم  نتـشگرب و  زامن و  مامتا  دشاب و  یم  یـسرباسح  ییوجزاب و  دـننام  ندرازگ  زامن 
.دباتش یم  هدش ، نییعت  وا  يارب  هک  یئازج  ای  شاداپ  هب  سکره  هدش و  غراف 

يا هنومن  و  دنیامن ، یم  عّرضت  دنناوخ و  یم  ار  دحا  دحاو  يادخ  همه  فده ، کی  هّجوتم  تهج ، کی  لدکی و  رفن  نارازه  ًالامجا 
مایا ای  گرزب و  ياه  ناکم  رد  زامن  نیا  رگا  هژیوب  .دـشکب  ریوصت  هب  رگید  ناهج  رد  ار  ام  تبقاع  دـناوت  یم  اـیند  نیا  رد  هک  تسا 

.دوش اپرب  جح 

: بلاج ثیدح  کی 

اهنآ دنشاب  مه  باوخ  رگا  یّتح  دنوش ، یم  رکذتم  ار  نینمؤم  یّـصاخ  هکئالم ي  زامن  عقاوم  رد  هک  تسا  هدمآ  روهـشم  یثیدح  رد 
: دنیوگ یم  اهنآ  هبو  دننک  یم  رادیب  ار 

(1) ؛» مکتالصب اهوئفطأف  مکروهظ  یلع  اهومتدقوأ  یتلا  مکنارین  یلإ  اوموق  »

بآ هب  هدش ، ناتدوخ  شود  رب  نیگنس  راب  لابو و  دیا و  هدرک  نشور  ناتدوخ  ررض  هب  هک  دوخ  ناهانگ  ياه  شتآ  نیا  دیزیخرب و  »
(2)« .دییامن شوماخ  زامن 

يور هک  یبآ  لثم  تسا ، یصاعم  هدننک ي  فرطرب  هدننک و  كاپ  زامن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  دّدعتم  تایاور  تیاور و  نیا  زا 
ار نآ  دوش و  یم  هتخیر  شتآ 
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.تسا هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب   (1)« تائّیسلا نبهذی  تانسحلا  ّنا   » هفیرش ي هیآ ي  و  دنک ، یم  شوماخ 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  دش ، نامیشپ  سپس  دیـسوب و  مارح  هب  ار  ینز  هباحـص  زا  يدرم  هک  هدش  لقن  نیعبرا  رد  هچنانچ 
: دش لزان  هیآ  نیا  هک  دمآ ، هلآ ) و 

؛ راد اپرب  ار  زامن  بش ، لـیاوا  و  زور ، فرط  ود  رد  »(2) تائّیسلا ؛» نبهذی  تانسحلا  ّنإ  لیللا  نم  افلز  راهنلا و  یفرط  ةالـصلا  مقأ  «و 
« .درب یم  نیب  زا  ار ) اه  نآ  راثآ  و   ) تائیس تانسح ، هک  ارچ 

.تسا هدش  ریسفت  هناگجنپ  ياهزامن  هب  هیآ  هک 

هب وا  ناـهانگ  يرازگزاـمن  ره  ینعی  ( ؟ تسا همه  يارب  اـی  تسا  نم  صوصخم  ریفکت ، وفع و  نیا  هَّللا ! لوـسر  اـی  دیـسرپ : یباـحص 
)؟ تسا نم  دروم  رد  هیآ  نیا  طقف  ای  دوش  یم  هدیشخب  زامن  هلیسو ي 

.تسا نم  تّما  همه ي  يارب  هکلب  درادن ، وت  هب  صاصتخا  دندومرف : ترضح 

هب ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  يرگید  تیاور  نیعبرا  رد  یئاهب  خـیش 
یم وا  ياضعا  زا  ناهانگ  دنک ، یم  وضو  هب  عورش  هک  یماگنه  دوش ، زامن  ياّیهم  دزیخرب و  امـش  زا  یکی  یتقو  تخیگنارب ! تلاسر 

(. ناهد تروص و  مشچ و  اپ و  تسد و  زا  دشاب  وضو  ياضعا  ناهانگ  دوصقم ، دیاش   ) دزیر

ص:212
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ردام زا  هک  يزور  لثم  دـنامن ، یقاب  وا  يارب  یهانگ  چـیه  دـنک ، زاـمن  هماـقا ي  دـیامن و  ادـخ  هب  هّجوت  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  نوچ  و 
ندب رب  یکرچ  چیه  هک  دییامن  وشتـسش  رهن  جنپ  نیا  رد  امـش  زور  ره  هک  تسا  رهن  جنپ  لثم  هناگجنپ  ياهزامن  لَثَم  و  هدـش ! دـّلوتم 

.دنام یمن  زامن  جنپ  نیا  اب  مه ، ناهانگ  نینچمه  دنام ، یمن 

: يروآدای

دّدـعتم تایاور  یلو  دوش ، یم  هدیـشخب  زامن  هلیـسوب ي  هریبک ، هریغـص و  زا  ّمعا  ناـهانگ  عیمج  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا 
لمح ار  لّوا  قلطم  تایاور  دـّیقم  رب  قلطم  لمح  باب  زا  اذـل  تسا ، هریغـص  یـصاعم  رّفکم  زامن  هک  دـنک  یم  نایب  ًاحیرـص  يرگید 

.رئاغص هب  دّیقم  ناهانگ  رب  دنا  هدرک 

هفیرش ي: هیآ ي  لیلد  هب  دیامن ، رئابک  زا  بانتجا  هک  یسک  اریز  تسین  دوصقم  رئاغص  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  و 

ناهانگ دینک ، زیهرپ  دیوش  یم  یهن  نآ  زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  »(1) ...مکتائّیس ؛» مکنع  رّفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نإ  »
« .میزاس یم  دراو  یبوخ  هاگیاج  رد  ار  امش  و  میناشوپ ؛ یم  ار  امش  کچوک 

.ددرگ اهنآ  رّفکم  زامن  هک  درادن  زامن  هب  یجایتحا 

ص:213
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رگید ببـس  ءزج  کی  تسا و  یـضتقم  تسا -  رئاغـص  زا  هذخاؤم  عفر  ثعاب  هک  رئابک -  زا  بانتجا  دوش : هداد  خـساپ  تسا  نکمم 
.دوش وفع  ات  دراد  مزال  تسا  زامن  هک 

و دوش ، یم  رئاغص  زا  وفع  ببـس  ًالقتـسم  کی  ره  رئابک ،» زا  بانتجا   » مه و  زامن »  » مه رئابک ، مدع  تروص  رد  هک  تسا  نآ  باوج 
رد تسا  یـصاعم  رّفکم  زامن  هک  تسا  نآ  زین  تایاور  نآ  رهاظ  هچ  رگا  سب ، تسا و  رئاغـص  رّفکم  زامن  رئاـبک ، دوجو  تروص  رد 

: میناوخ یم  ثیدح  رد  هچنانچ  دنیامن  زارتحا  رئابک  زا  هک  یتروص 

(1) «. ...رئابکلا بنتجا  ام  نهنیب  امل  ةرافک  سمخلا  تاولصلا  مالسلا :) هیلع   ) ّیلع لاق  »

يور مه  بآ  رگا  هک  تسا  يدنت  ياه  شتآ  اسب  اریز  دوش ، یمن  بآ  هلیسوب ي  هشیمه  شتآ  ندرک  شوماخ  هکنیا : رگید  هتکن ي 
، دوش رو  هلعش  رتشیب  هدش ، هیزجت  ِنژیـسکا  هلیـسوب ي  شتآ  نآ  هدش و  هیزجت  نژوردیه  نژیـسکا و  هب  بآ  نامه  دوش ، هتخیر  نآ 

نآ كاخ  هلیسوب ي  ّلقأ  ای ال  یناشن  شتآ  ییایمیش  داوم  اب  هکلب  دوش  یمن  شوماخ  بآ  هلیسو ي  هب  تفرگ ، شتآ  نیزنب  رگا  ًالثم 
.دننک یم  شوماخ  ار 

هلیسوب ي دراد و  زاین  رگید  لئاسو  هب  شندش  شوماخ  يارب  ناهانگ  زا  یضعب  دنراد و  بتارم  فالتخا  زین  ناهانگ  هک  مییوگ  لاح 
هب سانلا ، ّقح  یّلک  روط  هب  ریغ و  لاوما  هب  يّدعت  تقرس و  ای  سفن  لتق  لثم  دوش ، یمن  عفترم  زامن 

ص:214

ح 57. ص 233 ، ج 82 ، راونألا ، راحب  ص 135 ؛ ج 1 ، مالسإلا ، مئاعد  ( . 1 - ) 1
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.ددرگ یم  ششخب  ببس  زامن  هارمه  هبوت ي  سپس  درک و  ادا  ار  مدرم  ّقح  دیاب  دوش و  یمن  عفر  زامن 

: رکذت

هانگ زا  هدنراد  زاب  زین  هدنیآ  هب  تبسن  و  دیدرگ ، مولعم  هتشذگ  ثیداحا  تانایب و  زا  هک  دنک ، یم  هانگ  عفر  هتـشذگ  هب  تبـسن  زامن 
.تسا یعّدم  دهاش   (1) «، رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةالصلا  ّنإ  : » هفیرش ي هیآ ي  هچنانچ  تسا ؛

: فیطل هتکن ي 

دوخ ررض  هب  ار  نآ  هدرک و  هّیهت  دوخ  يارب  راکهزب  صخش  هک  تسا  یـشتآ  کیره  ناهانگ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  ثیدح  زا 
.تمایق خزرب و  ملاع  رد  لامعا  مّسجت  رد  دراد  روهظ  نیا  و  هدومن ، لعتشم 

ص:215
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تایآ زامن  هفسلف ي  مراهچ :

.ددرگ یم  بجاو  تایآ  زامن  دش ، ثداح  كانسرت  ینامسآ  يرما  ای  داد  خر  نیمز  رد  يا  هلزلز  ای  تفرگ ، دیشروخ  ای  هام  یتقو 

، گرزب کچوک و  یتوکلم ، یکلم و  تادوجوم  همه ي  نیقی ، لـها  تمکح  نید و  ناـیاوشیپ  ثیداـحا  نآرق و  ناـسل  رد  هچ  رگا 
.دنشاب یم  یهلا  تیآ  کی  ره 

تایاور رد  هک  صوصخم  رما  دـنچ  زا  تسا  ترابع  تسا  بجاو  نآ  يارب  تایآ  زامن  هک  یتایآ  هعّرـشتم ، اـهقف و  حالطـصا  هب  اـّما 
.دیامن ّتیونعم  ملاع  هّجوتم  هدروآ و  نوریب  تایّدام  باقرغ  زا  ار  ام  دیامن و  قح  ترضح  هّجوتم  ار  ام  ات  هدیسر ، ام  هب  تیب  لها 

قراـشم و فـالتخا  تیآ ، شبورغ  عولط و  تیآ ، کـی  ره  نآ  فلتخم  ياـه  هعـشا  تیآ ، وا  یناـشفا  رون  تیآ ، شدوخ  دیـشروخ 
.تسا تیآ  مه  وا  فوسک  تیآ ، فلتخم  لوصف  رد  شترارح  فالتخا  تیآ ، شنداد  ترارح  تیآ ، شبراغم 

هبترم کی  تمظع ، نآ  اب  سمش  ینارون  هعـشا ي  دهد و  یم  خر  یتقو  هک  دنناوخ ، تیآ  ار  وا  فوسک  نامه  اهقف  حالطـصا  رد  اّما 
.دنوش یم  أدبم  هّجوتم  ًامومع  دوش ، هتفرگ  فسکنم و 

ببـسم نکل  و  دراد ، یعیبط  ببـس  هک  تسا  يروما  زا  دوش ، یم  هدـیمان  تاـیآ  اـهقف  حالطـصا  هب  هک  یثداوح  نیا  همه ي  هچ  رگا 
«. اهبابساب ّالإ  رومالا  يرجی  نأ  هَّللا  یبأ  و  : » هک تسا  ادخ  نآ  یلصا 
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زا دوش  یم  عـقاو  تماـیق  رد  هک  تسا  يرت  گرزب  ثداوـح  زا  داـی  و  يرهق ، عـقوم  نیا  رد  هّجوـت  يارب  تاـیآ  زاـمن  هفـسلف ي  سپ 
.هلزلز فوسک و  فوسخ و 

یهلا تایآ 

رهاظ هب  ای  عفان  زیر  تاـناویح  لـثم  ییرم ، ریغ  اـی  ییرم  ریبک ، اـی  ریغـص  یتوکلم ، یکلم و  زا  معا  ملاـع  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره 
فادـها زا  تادابع و  ّمها  زا  بولطم و  باتک  نیا  هعلاطم ي  هک  دنتـسه  هَّللا  ۀـملک  یهلا  ینیوکت  باتک  هب  تبـسن  مادـک  ره  ّرـضم ،

.تسا داعم  أدبم و  هب  ملع  عناص و  هب  تفرعم  لوصح  بجوم  اریز  تسا ، تقلخ 

یم ادیپ  ملاع  عناص  هب  تفرعم  أدبم و  هب  هار  نآ ، هلیسو ي  هب  هک  ملاع  عناص  زا  تسا  يا  هناشن  تمالع و  یتیآ و  يدوجوم  ره  زین  و 
.دوش

«. قئالخلا سوفن  ددعب  هَّللا  یلا  قرطلا  : » تسا نید  ناگرزب  مالک  زا 

ۀیآ هل  ءیش  ّلک  یف  و 
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: هدرک یفّرعم  تیآ  مان  هب  ار  شدوخ  هب  طوبرم  روما  تاقولخم و  زا  يرایسب  نآرق  رد  دنوادخ 

توافت و  نیمز ، اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  وا  تاـیآ  زا  (1)«و  مکناولأ ؛» مکتنـسلأ و  فالتخاو  ضرألا  تاوامـسلا و  قلخ  هتاـیآ  نمو  »
« .تسامش ياه  گنر  اه و  نابز 

و زور ، بش و  دـش  دـمآ و  و  نیمز ، اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  »(2) راهنلا ؛» لـیللا و  فـالتخا  ضرـألاو و  تاوامـسلا  قلخ  یف  ّنإ  »
« .دنشیدنا یم  دنراد و  لقع  هک  یمدرم  يارب  تسا  ییاه  هناشن  ...دنتکرح  رد  ایرد  رد  هک  ییاه  یتشک 

روص رپ  اخیلز  هرجح  نآ  درک 

ص:218
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وا تمکح  تردـق و  ملع و  زا  وا  تالامک  فِّرعم  ملاع و  عناص  تاذ  فّرعم  یهلا ، تافـص  ءامـسا و  رهظم  تادوجوم  همه ي  هکلب 
« .دیوگ یم  وا  دمح  حیبست و  يدوجوم  ره  (1)«و  هدمحب ؛» حّبسی  ّالإ  ءیش  نم  نإ  و  : » دنیوگ یهلا  حیبست  لاح  نابز  هب  دنتسه و 

ناهن رد  ملاع  ءایشا  هلمج 

نیسح ماما  (2) و  ؛» هعم هدـعب و  هلبق و  هَّللا  تیأر  اـّلإ و  ًائیـش  تیأر  اـم  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  هک  تسا  نیا 
: دیوگ یم  رعاش  (3) و  ؛» كارتال نیع  تیمع  : » دراد یم  هضرع  مالسلا ) هیلع  )

دیوگ هل  کیر  هد ال ش -  حو --  دیور  نیمز  رد  هک  یهایگ  ره 

ص:219

44 ءارسإ /  ( . 1 - ) 1
! مدید وا  هارمه  شدعب و  شلبق و  ار  ادخ  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  چیه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( . 2 - ) 2

( هفرع ياعد  ! ) دیدن ار  وت  هک  یمشچ  داب  روک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( . 3 - ) 3
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: یسانشادخ ياه  هار 

یهار زا  شدوخ  يارب  سک  ره  تسا و  زواجتم  زین  اهنآ  ياه  سفن  قئالخ و  سوفن  زا  هک ، تسا  دایز  يردق  هب  عناص  تابثا  رب  ّهلدا 
.دسر یم  يرگید  هار  زا  هکلب  دسر ، یمن  هار  نآ  زا  يرگید  هک  دناسرب  ادخ  هب  ار  دوخ  تسا  نکمم 

(1) .دورب ادخ  يوس  هب  دنک و  باختنا  ار  یقیرط  دیاب  دنک ، عناق  ار  وا  هک  شدوخ  لاح  بسانم  سک  ره  دیاب  ور  نیا  زا 

ص:220

هللا ءاشنا  .دمآ  دهاوخ  موس  دلج  رد  یسانشادخ  هب  طوبرم  ثحابم  ( . 1 - ) 1
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همانباتک

.ق  1403 توریب ، ءافولا ، هسسوم  یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 1

.ق  1413 نارهط ، ةوسالا ، راد  یسربط ، جاجتحالا ، . 2

.ق  1409 مق ، تیبلا ، لآ  هسسوم  یلماع ، رح  ۀعیشلا ، لئاسو  . 3

.مق یمالسا ، رشن  هسسوم  قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 4

.نارهط ینادجو ، ۀبتکم  يدسا ، یلح  دهف  نبا  یعادلا ، ةدع  . 5

.ق  1401 توریب ، فیراعتلا ، راد  یسوط ، خیش  بیذهتلا ، . 6

.ق  1408 مق ، تیبلا ، لآ  هسسوم  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  لئاسولا ، كردتسم  . 7

.1408 توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  قودص ، خیش  عیارشلا ، للع  . 8

.توریب ثارتلاراد ، ۀبتکم  ینولجع ، دمحم  نب  لیعامسا  ءافخلا ، فشک  . 9

.ش  1361 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، . 10

.ق  1400 توریب ، یملعالا ، ۀسسوم  قودص ، خیش  یلاما ، . 11

.نارهت ناهج ، تاروشنم  قودص ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  . 12

 -. 1398 ه مق ، یمالسا ، رشن  هسسوم  قودص ، خیش  دیحوت ، . 13

.مامتها دمحا  ماکحا ، هفسلف  . 14

.15

ص:221
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.بیط نیسحلادبع  دیس  بیطلا ، ملک 

.داژن یمشاه  ریپ ، رتکد  هرظانم ، . 16

.یتعیرش همجرت  شیاین ، هلاقم  . 17

.يورسک دمحا  كاپ ، نابز  . 18

.يواطنط حاورا ، ملاع  . 19

.هغالبلا جهن  . 20

.یمق سابع  خیش  ةرخالا ، لزانم  . 21

.لوا دیهش  دیفملا ، . 22

.یقارن ةداعسلا ، جارعم  . 23

: نوچمه رگید  عبانم  زا  زین  و 

ندمت بولقلا ، ةایح  یهتنملا ، ۀمتت  ةولـصلا ، رارـسا  هفـسلف ، ینابم  يرفعج ، فراعم  تعیبط ، رد  ادخ  خیراوتلا ، خسان  ۀمامالا ، لئالد 
.تخانش ون  زا  دیاب  هک  يربمغیپ  دمحم  ۀغلابلا ، ۀجح  برع ، مالسا و 

ص:222
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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