
Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ردق  اضق و 

: هدنسیون

ینوتسیب دمحم 

: یپاچ رشان 

ناوج نایب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تسرهف
5تسرهف

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ردق  9اضق و 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

9ِءادْهَِْالا

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  9نتم 

میهافم يوغل و  10ثحابم 

راتفگ 10شیپ 

ردق اضق و  يوغل  10ینابم 

ردق اضق و  11موهفم 

ثیداحا میرک و  نآرق  رد  ردق  اضق و  تاملک  هب  13یهاگن 

موصعم نایب  رد  تشونرس  13ناسنا و 

ضیوفت ای  14ربج 

14هراشا

( نویربج  ) هرعاشا هیرظن  14ینابم 

( هضّوفم  ) هلزتعم هیرظن  14ینابم 

میرک نآرق  رظن  زا  هرعاشا  15دقن 

قلطم ربج  هب  داقتعا  موش  15راثآ 

؟ دندقتعم يربج  تشونرس  هب  دارفا  یضعب  16ارچ 

نویربج زا  يرازیب  رد  مرکا  ربمایپ  زا  16ینخس 

میرک نآرق  رظن  زا  هلزتعم  17دقن 

؟ نْیَرْمالا َنَْیب  17ٌرَْما 

نیرمالا نیب  رما  هرابرد  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  زا  18یلاثم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 5 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


نیرمالا نیب  رما  دروم  رد  ییوخ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  زا  18یلاثم 

ثیداحا رابخا و  رظن  زا  ضیوفت  ربج و  18دقن 

يرهطم دیهش  رظن  زا  تشونرس  19ناسنا و 

مالسلاهیلع یلع  نایب  رد  ردق  20اضق و 

ناسنا تشونرس  رد  يونعم  لماوع  20شقن 

ناسنا تشونرس  رد  يونعم  لماوع  20شقن 

شیاین اعد و   121

ناسحا هقدص و   221

لکوت  321

محر هلص   421

ردام ردپ و  ندرک  دونشخ   522

ندرکن هانگ   622

قح هار  رد  تادهاجم   722

نارادناج هب  ندرک  یکین   822

يرَدَق 23هملک 

ردق اضق و  یمومع  یملع و  23هبنج 

ردق اضق و  23نآرق و 

عونمم اهربج  ریاس  خیرات و  ربج  تشونرس و  25ربج 

ردق اضق و  هناگجنپ  26داعبا 

یسانشدوخ ردق و  اضق و   126

یسانشادخ ردق و  اضق و   226

یسانش داعم  ردق و  اضق و   326

قالخا قوقح و  ردق و  اضق و   426

« تایاور تایآ و  حیحص  تخانش  ردق و  اضق و   » 526

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 6 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


نیملسم نایم  رد  ردق  اضق و  27هچخیرات 

ردق اضق و  ثحب  یفسلف  28نییبت 

یعیرشت ینیوکت و  ردق  29اضق و 

ینیع یملع و  ردق  29اضق و 

ردق اضق و  هاگدید  زا  ثداوح  رد  يونعم  لماوع  30شقن 

31اهضراعت

ردق اضق و  اب  نآ  طابترا  ناهج و  رد  رش  32ریخ و 

ّرش ریخ و  یفسلف  32لیلحت 

رایتخا ربج و  هلأسم  اب  ردق  اضق و  33هطبار 

يرایتخا لاعفا  هرابرد  34یلیلحت 

تشونرس يدام و  35هفسلف 

مالسا هب  یحیسم  ياپورا  35هلمح 

یسایس 35ياههدافتسا 

یمتحریغ یمتح و  35راثآ 

38تشونرس

38هراشا

ناگدولآ نیمزرس  زا  طول  39تاجن 

لامعا 39تشونرس 

موش 39تشونرس 

نیشیپ ماوقا  40تازاجم 

ربمایپ زا  سپ  مدرم  47تشونرس 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هاگدید  زا  یهلا  ردق  اضق و  48تخانش 

رایتخا ربج و  هاگیاج  48تخانش 

نوگانوگ تادوجوم  شنیرفآ  رد  راگدرورپ  49فصو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 7 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


ردق اضق و  كرد  49لکشم 

رایتخا 49ناسنا و 

تسین راکنا  لباق  49رایتخا 

تشونرس 50ناسنا و 

اهتلع هلسلس  ادخ و  50هدارا 

ناسنا رایتخا  ادخ و  51هدارا 

یهلا ردق  اضق و  هب  داقتعا  51دیاوف 

ناهج ماظن  ندید  هنامیکح   151

يدام للع  ییاسران  زا  ندشن  سویأم  يونعم و  للع  هب  داقتعا   251

یگدروخرس نزح و  زا  يریگولج   351

یتسمرس رورغ و  زا  يریگولج   452

رخآ 52مالک 

52عبانم

ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درفب  رصحنم  یگژیو  52تفه 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  53هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 8 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ردق  اضق و 

باتک تاصخشم 

اب يرـسفا  نله  لدـبحاص ، دـمحم  نایردـنا ، عراز  هبیط  لدـبحاص ، نسحدـمحم  قـیقحت : هورگ  تاـیاور  نآرق و  هاگدـید  زا  ردـق  اـضق و 
 … لدبحاص نسح  دمحم  قیقحت  هورگ  تایاور /  نآرق و  هاگدـید  زا  ردـق  اضق و  هحفص 2 ) ( ) هحفص 1  ) ینوتـسیب دمحم  رتکد  تراظن :

تسرهف  ISBN: 978-964-5640-35-2 11x 17 س م . 230 ص ؛. . 1386 ناوج ، نایب  مق : ینوتـسیب . دمحم  تراظن  اب  نارگید ؛.] [و 
 - 219 .] ص همانباتک : يرـسفانله . ، لدبحاصدمحم ، نایردناعرازهبیط ، لدـبحاصنسحدمحمقیقحتهورگ اپیف . تاعالطا  ساسا  رب  یـسیون 
 - 1344 نسح ، دـمحم  لدـبحاص ، ثیداـحا . ردـق --  اـضق و  ینآرق . ياـههبنج  ردـق --  اـضق و  سیونریز . تروـص  هب  نینچمه  220 ؛]

نآرق و هاگدـید  زا  ردـق  اضق و  ناونع : ناریا 1070948 *****  یلم  هناـخباتک   BP 159/297 104/6ق6ق  - 1337 دمحم ، ینوتسیب ،
هّللاحور هنایار : ینف و  روما  یهزرس  همطاف  يرکاش ، الیهـس  ییارآ : هحفـص  پیات و  يراتـساریو و  ینوتـسیب  دّمحم  رتکد  فلؤم : تایاور 

3000 ناگرامش : لاس 86  لوا ، پاچ : خـیرات  تبون و  میـسرت  رـشن  پاچ و  یفاحـص : پاچ و  يداه  ربکا  یلع  ییارجا : ریدـم  ناـیمیرک 
زوجم ذخا  اب  باتک ، نیا  زا  پاچ  يرادربهخـسن و  هنوگره   ISBN: 978-964-5640-35-2 کباش : ناوج  نایب  تاراشتنا  رشان : هخـسن 
نیزنب پمپ  يوربور  مهن  متـشه و  ناتـسلگ  نیب  نارادـساپ  ناـبایخ  نارهت  یناـشن : تسا . عناـمالب  ناوـج  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  زا  یبـتک 

E_mail: dr_ bistooni@tafsirejavan.com 0912108532222589626 سکفلت : دـحاو 4  فـکمه  هـقبط   353 هرامش
هحفص 3) )

همدقم

ِءادْهِْالَا

ِِهْبلَق ِۀَجَْهب  َو  یفَطْصُْملا  ِۀَعِْضب  یِلا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو  انالْوَم  یِلا  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َو  انِدِّیَس  یِلا 
ِْدلُو ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا  ِۀَعْـسِّتلا  ِۀَِّمئالا  َیِلا  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِـسلا ، ِۀَّنَْجلا ، ِلـْهَا  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  یِلا  َو  َنیَملاـْعلا  ِءاـِسن  ِةَدِّیَس 

ِِملاعَم َو  ِِضئارَْفلا  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  َو  ِۀَـمَلَّظلا  ِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَـعُْملا  َنیلَـسْرُْملا ، َو  ِءاِیْبنالا  ِمُولُع  ِثِراو  َو  َنیـضَرالا  ِیف  ِهّللا  ِۀَّیَِقب  امَّیِـس  ِْنیَـسُْحلا ال 
ُلِـصَّتُْملا ُبَبَّسلا  اَهُّیَا  ِءادْعالا  َلِذُم  ای  َو  َءاِیلْوالا  َّزِعُم  ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  َو  ِرْـصَْعلا  ِبِحاص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  ِنیّدـلا ،

َکِّنَم ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َو  َِکئالِو  ْنِم  ٍةاجُْزم  ٍۀَعاِضِبب  اْنئِج  َو  َِکقاِرف  َو  َِکتَْبیَغ  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  َو  انَّسَم  ْدَـق  ِءامَّسلا  َو  ِضْرالا  َْنَیب 
هحفص 4)  ) َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا  َْکنِم  ٍۀَمْحَر  ِةَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َِکلْضَف  َو 

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

ناهاوخ نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ون  ون  ییاههتـساوخ  ناـمز  رتسب  رد  ینعی  تسا  یناـبز  ار  یناـمز  ره  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
يرگید رد  کیره  يراذگرثا  اهندمت و  فالتخا  اب  زورما  دوشیم و  فعاضم  اههتـساوخ  هقباسیب  ياههناسر  یتعنـص و  لئاسو  اب  دننآ .

ضرف اـهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاـسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دـباییم  روهظ  عوـنتم  ياههتـساوخ  نوگاـنوگ و  ياـهنامرآ 
رد شنازیملا . اب  ییابطابط  همالع  شریدغلا و  اب  ینیما  همالع  هک  هنوگنامه  دننک  رپ  ار  ألخ  نیا  دندنبب و  مکحم  ار  تمدـخ  رمک  ات  تسا 

سیئر ینوتـسیب  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  داد . دشر  دناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دیاب  ار  ناوج  لسن  نایم  نیا 
ینایب هداس و  ینابز  اب  ار  نارـسفم  دنمـشزرا  راـثآ  هتفرگ و  هدـهعب  ار  راـک  نیا  یهلا  لـضف  هب  ناوج  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  هریدـم  تئیه 
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ار عبانم  هک  یعوضوم  رد  یباتک  نتشون  هب  ار  نانآ  نیا  رب  هوالع  هداد  رارق  ناوج  لسن  رایتخا  رد  تادیقعت  زا  هتساریپ  نیریـش ، هحفص 5 ) )
باجعا ناشراثآ  ندوب  دنمفده  راکتـشپ و  راک و  زا  میتشاد ، یهاتوک  رادید  روکذم  هسـسؤم  زا  دنکیم . توعد  هداد  رارق  ناشرایتخا  رد 

زا مه  يریـسفت  ریغ  لحارم  رد  هکنآ  دیما  هب  مراتـساوخ . ناشیارب  ینوزفا  قیفوت  رتشیب و  هضافا  نانم  دـنوادخ  زا  دـش ، روهلعـش  منیـسحت  و 
یلعزخ مساقلاوبا  دادرخ 1383  یناثلا 1425 21  عیبر   21 نیملاعلا . بر  نیمآ  دوش . هداشگ  ناشیور  هب  یعیسو  ياهرد  یمالـسا  فراعم 

هحفص 6) )

میهافم يوغل و  ثحابم 

راتفگ شیپ 

لح يارب  ناسنا  هشیمه  خیرات  لوط  رد  تسا . هدوب  وا  هارمه  رای و  زین  هشیدـنا  رکف و  داهن ، یتسه  دوجو  هصرع  هب  اپ  رـشب  هک  ياهظحل  زا 
عیرس و ياهتفرشیپ  دهاش  درذگیم  رشب  رمع  زا  لاس  نارازه  هک  هزورما  هتسج و  هرهب  دوخ  رکف  زا  شیوخ  ياهیناماسبان  تالکـشم و 

لوصحم اهنیا  همه  میـشابیم ، اهنآ  هنیمز  رد  هوزج  هلاقم و  باتک ، نارازه  فیلأـت  تواـفتم و  تاـعوضوم  رد  فلتخم  مولع  زیگناتفگش 
هجوت تیانع و  دروم  رـشب ، خیرات  لوط  رد  هک  هدیچیپ  ضماغ و  رایـسب  تاعوضوم  زا  تسا . هدوب  فلـس  نادنمـشیدنا  فرژ  ياههشیدـنا 

هک دنادب  تسا  لیام  تخس  ناسنا ، دشابیم . ردق » اضق و  تشونرس و  هلأسم   » هدومن بلج  دوخ  هب  ار  نادنمـشیدنا  بلغا  رظن  هدوب و  هژیو 
يرایتخا چـیه  دوخ  زا  و  ریدـقت ، دابدـنت  فک  رد  تسا  یهاک  َرپ  دـننام  ای  تسا و  وا  دوخ  هدارا  رایتخا و  زا  یـشان  وا  رادرک  لاـعفا و  اـیآ 

ردـتقم و رایـسب  اما  یئرمان  یتردـق  دریگیم و  تروص  فلخت  لباقریغ  تروصب  یلبق  حرط  همانرب و  قبط  دـهدیم  ماـجنا  هچره  درادـن و 
راتخم ای  تسا و  تشونرس  موکحم  هک  دنادب  تسا  لیام  رشب  هحفص 7 ) . ) دنکیم ینارمکح  وا  رب  ردق  اضق و  ای  تشونرس  مان  هب  دنمورین 

تایح و لوط  رد  تفاتـش ، دـهاوخ  یقاب  ملاع  هب  زین  رایتخایب  هداهن و  یناف  ناهج  هب  اپ  رایتخا  نودـب  هک  روطنامه  ایآ  و  ءاـشیام ؟ لاـعف  و 
ینآرق و شهوژپ  نیا  تساـجک ؟ اـت  وا  تاراـیتخا  زرم  دـح و  تسین ، نینچ  رگا  و  تسین ؟ نینچ  اـی  تسا  راـیتخایب  زین  شیوخ  یگدـنز 

هدـش ماجنا  هسـسؤم  سیئر  ینوتـسیب  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  تراظن  اب  ناوج و  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  تیامح  قیوشت و  اب  هک  یتیاور 
، نایردنا عراز  هبیط  لدبحاص ، نسح  دمحم  داد . دـهاوخ  خـساپ  ار  هطبار  نیا  رد  زیزع  ناناوج  امـش  تاماهبا  تالاؤس و  زا  يرایـسب  تسا 

نوچ يادخ / زج  ار  اضق  دـنادیمن  سک  يأر  مهف و  دـنامب  دـیآ  اضق  نوچ  هحفص 8 )  ) راهب 1386 نارهت  يرـسفا  نله  لدبحاص ، دمحم 
اـضق نوچ  ریـصبلا / یمع  اضقلا  ءاج  اذا  تفگ  ربخ  نیا  دراد  نیقّتملا  ماما  ناز  رـس / ار ز  اپ  ام ، لقع  دـنادن  ات  رـصب  دـشوپ  ورف  دـیآ  اـضق 

/. دردیم نابیرگ  هدیردب  هدرپ  دروخیم  ار  دوخ  تشذگب 

ردق اضق و  يوغل  ینابم 

( ندومن عطق   ) نداد هلـصیف  ینعم  هب  اضق  بغار  تادرفم  باتک  رد  اضق =  ( 1  ) ندرک مامت  نداد  ربخ  مالعا و  مازلا  مکح و  هدارا  ءاـضق = 
، دمحم ینوتسیب ، میرک ، نآرق  یـسانش  تغل  - 1 لوق و ***** *****  تسا : هجو  ود  رب  اهنآ  زا  کـیره  هک  یلعف  اـی  دـشاب  یلوق  رما ،
متح و عنُـص ، مکح ،  » يانعم هب  ار  نآ  نآرق  سوماق  ( 1  ) يرـشب لعف  لوق و  یهلا ، لعف  هحفص 9 ) . ) ص 985 ، 1383 ناوج ، نایب  نارهت ،

ءیش ندرک  مکحم  نداد و  هلـصیف  يانعم  هب  نآ  لصا  و  دنامه » ریظن  مکح  اضق و  هدومرف : ضر )  ) یـسربط ( 2 . ) تسا هدرک  ینعم  نایب »
، نآرق سوماق  - 2 ص 406 . بغار ، تادرفم  - 1 ( ***** 4 . ) دشابیم ءیـش  تیمک  رادـقم و  ندومن  نایب  يانعم  هب  ردـق =  ( 3 . ) تسا
-4 نآرق . سوماق  زا  لقن  هب  ص 101  ، 1378 نارهت ، داهج ، رشن  يرالاس ، هّللازیزع  ردق ، اضق و  - 3 ص17 . دلج 6 ، یشرق ، ربکایلع  دیس 
، ریدقت نتفرگ 3  گنت  ییاناوت 2  انعم 1  هس  هب  ار  ردـق  نآرق  سوماق  ( 1  ) هزادنا ییاناوت ، رَدَق =  هحفص 10 ) . ) ص 395 بغار ، تادرفم 
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هب زین  هجیتن و  ینعی  اضق  همدـقم و  ینعی  ردـق  مینک ، انعم  ار  ردـق  اـضق و  قطنم  ناـبز  هب  رگا  ( 2 . ) تسا هدومن  رکذ  هزادنا  يریگهزادـنا و 
اضق و هتفر  مه  يور  یهلا  تیـشم  ناسنا و  تشونرـس  هب  طوبرم  ثحب  هب  هکنیا  لیلد  و  لولعم . ینعی  اضق  تلع و  ینعی  ردـق  هفـسلف  ناـبز 

ترابع هب  ياهجیتن ، مکح و  دراد و  ياهزادنا  همدقم و  ياهدیدپ  زین  هثداح و  هعقاو و  ره  عوقو  ام  داقتعا  رد  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  ردـق 
نآرق یسانش  تغل  - 1 ( ***** 3 . ) دنیوگیم ردق  اضق و  ار  نآ  دنا  مه  اب  اههدـیدپ  عوقو  رد  ود  نیا  نوچ  یلولعم و  دراد و  یتلع  رگید 

رد يرهطم  دیهش  داتسا  هحفص 11 ) . ) ص 246 ج 5 ، نآرق ، سوماق  - 2 ص 930 . ، 1383 ناوج ، نایب  نارهت ، دمحم ، ینوتـسیب ، میرک ،
نیا زا  ار  یـضاق  تسا . نداد  هلـصیف  عطق و  مکح و  ینعم  هب  اضق  دـهدیم : حیـضوت  نینچ  نیا  ار  ردـق  اضق و  تشونرـس  ناـسنا و  باـتک 
هدش لامعتـسا  دایز  هملک  نیا  میرک  نآرق  رد  دهدیم . هلـصیف  اهنآ  راک  هب  دنکیم و  مکح  نیمـصاختم  نیب  هک  دـنیوگیم  یـضاق  تهج 
عطق دروم  رد  هچ  دوشب و  یلصف  عطق و  بجوم  ینخس  هک  یلوق  لصف  عطق و  دروم  رد  هچ  ادخ و  دروم  رد  هچ  رـشب و  دروم  رد  هچ  تسا 
نیمه هب  زین  هملک  نیا  تسا . نییعت  هزادـنا و  ینعم  هب  رَدَـق » . » دوش لـصف  عطق و  بجوم  قیاـقح  زا  یتقیقح  هک  ینیوکت  یلمع و  لـصف  و 
هتفای متحت  تیعطق و  یهلا  تیـشم  ملع و  رد  اهنآ  عوقو  هک  تهج  نآ  زا  ناهج  ثداوح  تسا . هدـش  لامعتـسا  داـیز  میرک  نآرق  رد  ینعم 

زا دنشابیم و  یهلا  ياضق  هب  یّضقم  تسا ، هحفص 12 ) . ) ص 102 نارهت 1378 ، داهج ، رشن  يرالاس ، هّللا  زیزع  ردق ، اضق و  - 1 ***** 
(1 . ) دنشابیم یهلا  ریدقت  هب  رّدقت  تسا  هدش  نییعت  اهنآ  ینامز  یناکم و  تیعقوم  هزادنا و  دودح و  هک  تهج  نآ 

ردق اضق و  موهفم 

، یلوق هاوخ  دـشاب ، یلعف  هاوخ  تسا  نداد  هلـصیف  عطق و  مکح و  ینعم  هب  دـنیوگیم  نآرقلا  تادرفم  رد  بغار  هک  روطناـمه  اـضق  هملک 
ندرک هرـسکی  ندناسر و  نایاپ  هب  ندـنارذگ و  ینعم  هب  اضق  هژاو  رگید  ریبعت  هب  دـنوادخ . ریغ  هب  ای  دوش و  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  هاوخ 

. دنکیم يرواد  مکح و  نیمـصاختم ، نایم  هک  دنیوگ  یـضاق  تهج  نیا  زا  ار  یـضاق  دوریم . راک  هب  ندرک  يرواد  يانعم  هب  زین  تسا و 
(: 1  ) راثآ هعومجم  يرهطم ، یضترم  - 1 تسا *****  تهج  نادب  نیا  ارهاظ  دوشیم ، لامعتـسا  دایز  مکح »  » دروم رد  اضق »  » هملک اذل 

یلو تسا  نایرج  کی  هدـننک  عطق  هدـنهد و  نایاپ  مکح  هک  هحفص 13 ) . ) ص 381 نارهت 1377 ، اردص ، تاراشتنا  تشونرـس ، ناسنا و 
لثم تسین  هجو  چـیه  دروم ؟ نآ  رد  مکح  هملک  لامعتـسا  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  يدراوم  رد  اریز  تسین ، مکح  اب  فدارتم  اضق ، هملک 

، نداد هلـصیف  ینعم  هب  اضق  دراوم  همه  رد  ( 1 «. ) دومرف راوتسا  زور  ود  رد  ار  نامسآ  هاگنآ  مباتشیم  وت  يوس  هب  ٍتاومَس : َْعبَـس  َّنُهـضَقَف  »
نیاربانب دوش . هدرب  راک  هب  مکح  هملک  اضق  هملک  ياج  هب  دراوم  نیا  رد  هک  تسین  حیحص  یلو  دهدیم  ار  ندرک  یعطق  ندیشخب و  نایاپ 

هرابرد قح  یعطق  مکح  دـناهتفای ، ّتیمتح  ّتیعطق و  قح  تاذ  هیحان  زا  ثداوح  نیا  هک  تسا  نیا  ناهج  ثداوح  هرابرد  یهلا  اـضق  ینعم 
لعاف دـنوادخ  نوچ  دـناهدرک و  بسک  هیحان  نآ  زا  ار  دوخ  هزادـنا  ءایـشا  هک  تسا  نیا  یهلا  ریدـقت  يانعم  تسا . نانچ  اـی  نینچ و  اـهنآ 

رَدَق و  » هژاو هحفص 14 ) . ) تلصف  / 12 - 1 تسا ***** . هّیهلا  تیـشم  هدارا و  هب  ملع و  هب  ردق  اضق و  تشگزاب  تسا . هدارالاب  ملعلاب و 
هچره ام  ٍرَدَِـقب : ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک   » لثم دوشیم . لامعتـسا  نتخاس ، ینیعم  هزادـنا  اب  ار  يزیچ  يریگهزادـنا و  هزادـنا و  ياـنعم  هب  ریدـقت »

. تسا ءیش  کی  هزادنا  صیخشت  نییعت و  يانعم  هب  ریدقت  هملک  نیاربانب  ( 1 «. ) میدیرفآ تحلصم  تمکح و  قفو  رب  هزادنا و  هب  میدیرفآ 
هک تهج  نآ  زا  دنـشابیم و  یهلا  اضق  هب  یـضقم  تسا  هتفای  تیعطق  یهلا  تیـشم  ملع و  رد  اهنآ  عوقو  هک  تهج  نآ  زا  ناـهج  ثداوح 

تـسا ترابع  هرعاشا  رظن  زا  یهلا  اضق  دنـشابیم . یهلا  ریدقت  هب  رّدقم  تسا  هدش  نییعت  اهنآ  ینامز  یناکم و  تیعقوم  هزادنا و  دودـح و 
زا نیعم  هزادنا  صاخ و  هجو  هب  ایشا  داجیا  زا  تسا  ترابع  یهلا  ردق  تسا و  هتفرگ  قلعت  دوخ  فرظ  رد  ایـشا  دوجو  هب  هک  یلزا  هدارا  زا 
هک يدیکأت  هب  هجوت  اب  هحفص 15 ) . ) رمق  / 49 - 1 دوریم ***** . راک  هب  تشونرس »  » يانعم هب  ردق  اضق و  یهاگ  تافـص  تاذ و  رظن 
هک تسا  نیا  خساپ  تسیچ ؟ اهدیکأت  نیا  زار  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  تسا ، هدـش  ردـق » اضق و   » هب داقتعا  دروم  رد  ینید  میلاعت  رد 

یهلا و ریبدت  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  حطـس  نتفر  الاب  نآ ، یملع  هدیاف  اما  دراد : یلمع  یملع و  مهم  هدیاف  عون  ود  ردـق  اضق و  هب  داقتعا 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ردق  www.Ghaemiyeh.comاضق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 11 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا ناهج و  نوؤش  همه  ریبدـت  ماقم  رد  یهلا  روضح  هب  هجوت  دوجو و  هضافا  رد  دـیحوت  يانعم  هب  یلاعفا  دـیحوت  كرد  يارب  یگدامآ 
رتقیمع و یهلا ، لاعفا  تافـص و  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  ردـق  ره  اساسا  و  دراد . ینالقع  دـعب  رد  سفن  لامک  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  تسا 

یکی هحفص 16 ) : ) دوشیم بیرقت  داقتعا  نیا  رب  مهم  هدیاف  ود  یلمع  رظن  زا  اما  و  ددرگیم . هدوزفا  وا  یناسفن  تالامک  رب  دوش  رتراوتسا 
اهیتخـس و لّـمحت  دـیآیم ، دـیدپ  یهلا  هناـمیکح  ردـق  اـضق و  ساـسارب  ناـهج  ثداوـح  همه  هک  تسناد  ناـسنا  هـک  یماـگنه  هـک  نآ 

بـسک يارب  یبوخ  یگدامآ  هکلب  دزابیمن  ار  دوخ  راوگان  ثداوح  بئاصم و  ربارب  رد  دوشیم و  ناـسآ  وا  يارب  یگدـنز  ياـهيراوشد 
تسمرـس و زین  یگدنز  ياهيداش  اهیـشوخ و  هب  هکنیا : مود  دنکیم . ادیپ  میلـست  اضر و  لکوت ، رکـش ، ربص ، دـننام : ياهلـضاف  تاکلم 

اوُحَْرفَت َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  . » ددرگیمن ادخ  زا  تلفغ  ایند و  ذیاذل  هب  تبسن  یگدادلد  یگتفیش و  هب  التبم  دوشیمن و  رورغم 
دـسر امـش  هب  هچنآ  هب  دـیوشن و  گنتلد  دور  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  دـینادب  ار  نیا  ٍروُخَف : ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب 
تروص هب  ردـق  اضق و  هلأسم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  همه  نیا  اب  هحفص 17 ) . ) دیدح  / 23 - 1 ( ***** 1 «. ) دیدرگن داشلد  "و  رورغم  "

فراعم زا  طلغ  ياهتشادرب  هنوگنیا  اریز  « ؛ دریگن رارق  تیلوئـسم ، بلـس  یبلطتحار و  یلبنت و  يارب  ياهناـهب  دوشن و  ریـسفت  تسرداـن 
دیاش و  ( 1 «. ) تسا ترخآ  ایند و  یتخبدب  تواقش و  اههرد  نیرتکانرطخ  رد  طوقـس  بجوم  نج و  سنا و  نیطایـش  يوزرآ  تیاهن  ینید 
ردق اضق و  هب  داقتعا  تسا . هدش  عنم  لئاسم  هنوگنیا  رد  دادعتسا  مک  صاخـشا  دورو  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  دشاب  ببـس  نیمه  هب 
دراد یناوارف  یلمع  راثآ  دوریم ، رامـش  هب  یلقع  دعب  رد  ناسنا  لماکت  بجوم  ادخ و  تفرعم  زا  يدنمـشزرا  هجرد  هکنیا  رب  هوالع  یهلا 

هنامیکح هدارا  هحفص 18 ) . ) ج 2 هفسلف ، شزومآ  - 1 عبات *****  ار  ثداوح  شیادـیپ  هک  یـسک  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 
عزج و هب  دزابیمن و  ار  دوخ  اهنآ  ربارب  رد  دسارهیمن و  راوگان  ياهدماشیپ  زا  دـنادیم ، یهلا  اضق  ریدـقت و  هب  دنتـسم  لداعتم و  يادـخ 
، لاح نیع  رد  دـهدیم . هداد و  خر  ییاهتمکح  حـلاصم و  قبط  تسا و  ناهج  هنامیکح  ماـظن  زا  یئزج  ثداوح  نیا  هکلب  دـتفایمن  عزف 
، ینوـبز یلبنت ، یتسـس ، بجوـم  یلالقتـسا ، ریثأـت  رد  دـیحوت ، ردـق و  اـضق و  هلأـسم  زا  تسرداـن  تشادرب  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب 

يرایتخا ياهتیلاعف  ورگ  رد  ناسنا  ینادواج  تواقـش  تداعـس و  هک  مینادب  دوشن و  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  هناش  ندرک  یهت  يریذپمتس و 
-1 ( ***** 1 «. ) تسوا نابز  هب  زین  شیاهيدـب  دوخ و  يوس  هب  سک  ره  ياهیکین  تَبَـسَتْکا : اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَـسَک  ام  اـَهل  : » تسوا دوخ 

هفـسلف هلأسم و  نیا  حرط  ّرـس  زا  تسا  ترابع  نآ  دوشیم و  لاؤس  ردـق » اـضق و   » دروم رد  تاـقوا  زا  يرایـسب  هحفـص 19 ) . ) هرقب  / 286
هطبار رد  يدایز  یهن  رگید ، هاگدید  زا  و  تسیچ ؟ نآ ، نوماریپ  تاهبش  هب  هجوت  اب  ود  نیا  هب  داقتعا  موزل  و  ردق » اضق و   » توبث رب  دیکأت 
یمخ چـیپ و  رپ  هار  تخـس و  بادرگ  قیمع ، يایرد  اب  ار  هلأسم  نیا  تسا و  هدـش  دراو  مالـسلامهیلع  نیموصعم  بناج  زا  نآ  رد  رکفت  اب 

لمحتم تسین  راوازـس  نآ ، فشک  يارب  هک  تسا  ییادخ  ّرـس  هلأسم ، نیا  دـناهدومرف ، دـناهدرک و  هیبشت  تسین ، رودـقم  نآ  زا  تاجن  هک 
حیحـص و مهف  هک  تسا  یفراعم  نیرتزیزع  نیرتعفاـن و  نیرتفیرـش ، زا  یلاـعفا » دـیحوت   » تخانـش هک : تسا  نیا  خـساپ  دـنوش . یفیلکت 

رثؤم رایـسب  تداعـس ، هب  ندیـسر  حور و  هیفـصت  رد  هک  دراد  یناسنا  لمع  شزرا  نامیا و  لیمکت  رد  يداـیز  رایـسب  ریثأـت  نآ ، هب  داـقتعا 
هار ندومیپ  تهج  وا  ردـق  اـضق و  هدارا و  تیـشم ، نذا ، اـب  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  یتح  ثداوح  همه  تخانـش  هحفـص 20 )  ) اریز تسا ؛
نآ عیفر  هّلق  هب  ندیـسر  هک  تسا  یتاذ » دیحوت   » و یتافـص » دیحوت   » نآ زا  رتالاب  دنراد و  ییازـسب  ریثأت  یلاعفا » دیحوت   » يوس هب  تیادـه 
هک تسا  يدارفا  هب  طوبرم  عقاو  رد  ردق » اضق و   » اب هطبار  رد  مالسلامهیلع  نیموصعم  بناج  زا  هدراو  یهن  اما  تسین  رـسیم  سک  ره  يارب 
یب يدومخ ، هب  نانآ  ریـس  تیاهن  دـنوشیم و  قرغ  بادرگ ، رپ  يایرد  نیا  رد  ندـش  روهطوغ  اب  دـنرادن و  ینادـنچ  يرکف  یملع و  ناوت 
ظفح نآ  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  دوشیم  نج  سنا و  نیطایـش  تّرـسم  بجوم  تروص ، نیا  رد  هک  دوشیم  هدیـشک  رفک  یتح  یتـالاوم و 

: داد رظن  ناوتیم  هنوگ  هس  دوشیم  عقاو  ناـهج  رد  هک  یثداوح  هراـبرد  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  درک  ثحب  ناوـتیم  هک  هچنآ  دـیامن .
يروما نویدـم  طوبرم و  دوشیم  عقاو  هک  نامز  ره  رد  هثداح  ره  درادـن  یطابترا  هنوگچیه  دوخ  هتـشذگ  اـب  ثداوح  میئوگب  هکنیا  یکی 
یناکم ینامز و  تاصتخم  لکش و  تایـصوصخ و  هن  تسا و  یکتم  طوبرم و  یلبق  روما  هب  وا  دوجو  لصا  هن  تسین  دنراد  مدقت  وا  رب  هک 
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. درادـن ینعم  تشونرـس  ضرف  نیا  اب  هتبلا  هحفـص 21 ) . ) تسا هدـش  نییعت  هتـشذگ  رد  تسا و  هتـشذگ  هب  طوبرم  وا  دودـح  هزادـنا و  و 
نیا قباطم  تسین . اهنآ  نایم  يدوجوم  هطبار  اریز  دوشیمن  نییعت  رگید  دوجوم  کی  دوجو  هبترم  رد  ینعی  ًالبق  يدوجوم  چـیه  تشونرس 

یمومع و تیلع  لـصا  مینک . هیجوت  یملع  ریغ  تروص  قاـفتا و  فازگ و  اـب  ار  ثداوح  مینک و  راـکنا  هرـسکی  ار  ّتیلع  لـصا  دـیاب  رظن 
زا ار  دوخ  يدوجو  تایـصوصخ  نینچمه  ار و  دوخ  تیعطق  متحت و  ياهثداح  ره  هکنیا  رگیدـکی و  اـب  ثداوح  یعطق  يرورـض و  دـنویپ 

یلو میوشب  لئاق  تلع  هثداح  ره  يارب  هکنیا  رگید  رظن  راـکنا . لـباقریغ  مّلـسم و  تسا  يرما  تسا ، هتفرگ  دوخ  رب  مدـقم  يروما  اـی  يرما 
و میوش ، رکنم  دراد  رودص  ناکما  نیعم  تلع  زا  یلولعم  ره  دنکیم و  باجیا  صاخ  یلولعم  یتلع  ره  هکنیا  ار و  تاببسم  بابسا و  ماظن 

همه تسا ، قح  تاذ  نآ  درادـن و  دوجو  رتـشیب  هحفـص 22 )  ) یلعاف کی  تلع و  کی  یتسه  ناـهج  ملاـع و  همه  رد  هک  میرادـنپ  نینچ 
هک مینک  ضرف  نینچ  دریگیم ، قلعت  هناگادـج  امیقتـسم و  ياهثداح  رهب  ادـخ  هدارا  دوشیم . رداـص  وا  زا  امیقتـسم  تادوجوم  ثداوح و 
هک مینک  لوبق  دیاب  تروص  نیا  رد  رگید  ءاضق  رگید و  ملع  ره  زا  تسا  لقتسم  يدوجوم  ره  دوجو  هب  قح  هدارا  ملع و  ینعی  یهلا  ءاضق 

نیا تسا  ثداوح  نآ  زا  یکی  رـشب  لامعا  لاعفا و  درادن  تلاخد  هثداح  نآ  دوجو  رد  مه  يزیچ  چیه  درادن و  دوجو  ادـخ  زا  ریغ  یلماع 
درادن راک  رد  یتلاخد  وا  يورین  هوق و  رـشب و  دوخ  اما  دروآیم و  دوجو  هب  یهلا  هدارا  ملع و  ینعی  ردق  اضق و  امیقتـسم  ار  لامعا  لاعفا و 
تسا يداقتعا  نامه  نیا  تسا و  يربج  تشونرس  ربج و  موهفم  نامه  نیا  دنتسه . يرادنپ  شیامن  کی  يرهاظ و  هدرپ  کی  افرـص  اهنیا 

ناهج و رب  تاببسم  بابـسا و  ماظن  یمومع و  تیلع  لصا  هکنیا  موس  رظن  دنکیم . هابت  ار  اهنآ  یگدنز  دوش  ادیپ  یموق  ای  درف  رد  رگا  هک 
لکــش و نـینچمه  ار و  دوـخ  دوـجو  تـیعطق  ترورــض و  ياهثداـح  ره  تساـمرفمکح ، ناـهج  ثداوـح  و  هحفـص 23 )  ) عیاـقو عیمج 

نایم ینتسسگان  دنویپ  کی  تسا و  هدرک  بسک  دوخ  همدقتم  للع  زا  ار  دوخ  يدوجو  تایـصوصخ  ریاس  یناکم و  ینامز و  تیـصوصخ 
تسا رگید  دوجوم  تسد  هب  يدوجوم  ره  تشونرس  رظن ، نیاربانب  تسه . وا  همدقتم  للع  يدوجوم و  ره  نایم  لابقتـسا  لاح و  هتـشذگ و 

هک تسا  تلع  نآ  مه  تـسا و  هداد  ترورـض  وا  هـب  هدرک و  باـجیا  ار  دوـجوم  نـیا  دوـجو  هـک  تـسا  تـلع  نآ  تـسا و  وا  تـلع  هـک 
ْنَم یلاعَت ، ُهّللا  َلاق   …  ) روطنیمه تسا و  يرگید  تلع  لولعم  دوخ  هبون  هب  زین  تلع  نآ  تسا و  هدرک  باجیا  ار  وا  يدوجو  تایصوصخ 

رب دهدن و  ( 1 ( ) ياوِس ّابَر  ْسِمْتلَْیلَف  یئاـَنب  یلَع  ِْربْصَی  َْمل  هحفـص 24 )  ) اضر نم  ياضق  هب  هکره  دیامرف : الاو  يادـخ  َو  یئاضَِقب  ِضْرَی  َْمل 
دیوج نم  زج  یئادخ  دنکن  ربص  نم  يالب 

ثیداحا میرک و  نآرق  رد  ردق  اضق و  تاملک  هب  یهاگن 

ظفل نوگانوگ  رهاـظ  هب  یناـعم  همه  يارب  دـسیونیم : سییاـقملا »  » باـتک رد  اـیرکز » نب  سراـف  نب  دـمحا   » برع فورعم  سانـش  هشیر 
«. دنیوگیم ءاضق "  " نآ هب  دریگ  ماجنا  يراوتـسا  يرادـیاپ و  ماکحتـسا و  تیاهن  اب  هک  يراک  ره   » درادـن دوجو  شیب  هشیر  کی  ءاضق » »

َْعبَـس َّنُهـضَقَف  : » تسا هدومن  نایب  َیِـضَق »  » ظفل اب  ار  نآ  تقلخ  دنوادخ  تسا  هدش  هدیرفآ  یـصاخ  يراوتـسا  اب  نامـسآ  هک  اجنآ  زا  ًالثم 
نایاپ هب  ار  اـهنآ  تقلخ  هدـیرفآ و  هحفص 25 ) . ) هبطخ 2067 ۀحاصفلا ، جـهن  - 1 لماک *****  يراوتـسا  اب  ار  اهنامـسآ  ینعی  ٍتاومَس :

ُهَّللا َلَعَج  ْدَق  : » تسا هزادنا  دح و  ینعم  هب  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  رد  نآ  لامعتـسا  دراوم  زا  هک  يروط  هب  رْدَـق : اما  و  ( 1 «. ) دیناسر
هدش لقن  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  یفاک  لوصا  رد  ( 2 «. ) تسا هدومن  نییعت  يدح  هزادنا و  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  ًارْدَق : ٍءْیَـش  ِّلُِکل 

: دندومرف ءاضق  دروم  رد  ءانف . ماگنه  ءاقب و  رادقم  نییعت  تادوجوم و  يریگهزادنا  یـسدنهم و  زا  تسا  ترابع  ردق »  » دـندومرف هک  تسا 
-3 قـالط .  / 3 - 2 تلـصف .  / 12 - 1 ( ***** 3 . ) نآ نتـشاد  اـپ  هب  ندـش و  یعطق  ندـش و  مکحم  ینعی  ِنـْیَْعلا » ُۀَـماِقا  َو  ُماْربِْـالا  َوُـه  »

هحفص 26) . ) 64 ، 63 ، 61 ص 57 ، ، 1359، هیملع پاچ  یناحبس ، رفعج  هفسلف ، ملع و  هاگدید  زا  تشونرس 

موصعم نایب  رد  تشونرس  ناسنا و 
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عون ره  دـیامرفیم : ماما  تسیچ ؟ دوخ  ناگدـنب  دـب  بوخ و  لاعفا  هرابرد  دـنوادخ  ریدـقت  هک  دوشیم  لاؤس  متـشه  ماما  زا  هک  یماـگنه 
لامعا مامت  رد  مه  نآ  ار  هدرتسگ  ریدقت  نینچ  کی  ماما  سپـس  تسادخ . ریدقت  هب  دـنهد  ماجنا  دـب  بوخ و  زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  یلمع 

ُهَنوُّقِحَتْـسَت اِمب  ْمِْهیَلَع  ُمکُْحلَا  : » دـیامرفیم دـنکیم و  ریـسفت  ددرگیم  ناسنا  ریگنماد  ترخآ  ایند و  رد  هک  یجیاتن  اـب  دـب  بوخ و  زا  معا 
هدارا یگدنز و  زا  ادج  یلماع  ردق  اضق و  هک  دناسریم  اراکشآ  ثیداحا  نیا  ( 1 « ) ةَرِخْالا َو  اینُّدلا  ِیف  ِباقِْعلا  َو  ِباوَّثلا  َنِم  مِِهلاْعفَا  یلَع 

ص اضرلا ، رابخا  نویع  - 1 دنکیم و *****  تموکح  یتسه  هحفـص  رب  هک  تسا  یهلا  ياهتنـس  نامه  هکلب  تسین  ناسنا  تساوخ  و 
ياهجیتن عون  ره  اهنآ  زا  کیره  باختنا  زا  سپ  تسا و  راتخم  اهنآ  زا  کیره  باـختنا  رد  ناـسنا  هحفص 27 ) . ) ص 12 راهب ج 5 ، 78 و 

دوخ هژیو  تیـصاخ  رثا و  شنیرفآ  نیناوق  زا  ینوناق  ره  هک  اجنآ  زا  تسوا … . ریدقت  دنوادخ و  مکح  هب  دـنکیم  تشگزاب  ناسنا  هب  هک 
ادـج رگید  لامعا  زا  ار  اهنآ  هتفهن و  لامعا  نیا  لد  رد  راثآ  تایـصوصخ و  هکنیا  زا  تسا و  یهلا  ءاضق  ناـمه  نیا  دراد ، عطق  روط  هب  ار 

(1 . ) تسا تشونرس  حالطصا ، رد  ودره  عومجم  دشابیم و  یهلا  ریدقت  نامه  تسا  هتخاس 

ضیوفت ای  ربج 

هراشا

یلبق حرط  همانرب و  کی  قبط  ناهج  ياهراک  نایرج  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  هشیمه  ار  رشب  هجوت  هک  یلئاسم  زا  یکی 
ینارمکح ملاع  عبات  عیمج و  رب  ردـق  اضق و  تشونرـس و  مان  هب  ردـتقم  تیاهنیب  یلو  یئرمان  یتردـق  دریگیم و  تروص  فلحت  لباقریغ 

هدـش یعطق  نیعم و  هتـشذگ ، رد  تفرگ  دـهاوخ  تروص  هدـنیآ  رد  ای  تسا و  نتفرگ  تروص  لاح  رد  رـضاح  نامز  رد  هچنآ  دـنکیم و 
، یناحبس رفعج  هفسلف ، ملع و  هاگدید  زا  تشونرـس  - 1 ربج ***** ؟)  ) دوریم ایند  زا  دـیآیم و  ایند  هب  روبجم  روهقم و  ناـسنا  تسا و 

هدنیآ لاح و  رب  یطلـست  عون  چیه  هتـشذگ  درادن و  دوجو  يزیچ  نینچ  ادبا  ًالـصا و  ای  و  هحفص 28 ) . ) 75 ص 74 ، ، 1359 هیملع ، پاچ 
رد یموس  ضرف  ای  ضیوفت ) ( ؟ تسا شیوخ  تاردـقم  رب  طلـسم  هدازآ و  ّرح و  تسا ، ناهج  نیا  تادوجوم  زا  یکی  هک  ناـسنا  درادـن و 

ءانثتـسا نودـب  یتسه  رـسارس  رب  شذوفن  دـنکیم و  ینارمکح  ناهج  عیاقو  رـسارس  رب  رادـتقا  تیاهن  رد  تشونرـس  هکنیا  نآ  تسا و  راک 
رگا دـنزیمن . رـش  يدازآ  ّتیرح و  هب  ياهمطل  نیرتکچوک  ریذـپان . تمواـقم  تباـقر و  لـباقریغ  ذوفن  نیا  لاـح  نیع  رد  تسا ؛ هدرتسگ 

ناسنا و ، ) دلج 1 راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یـضترم  - 1 ( ***** 1 ( ؟ داد حیـضوت  درک و  هیجوت  ار  نآ  ناوـتیم  هنوـگچ  تسا ، نینچنیا 
يور رد  ور  یبتاکم …  بهاذم و  ناسنا  تشونرـس  نوماریپ  ياهلدج  ثحب و  رد  هحفص 29 ) . ) ص 366 اردص ، تاراشتنا  تشونرس ،)
یشم هس  هک  اهنآ  تایرظن  نایب  هب  تیمها ، ثیح  زا  هک  هعیش  و  هرعاشا … ، هلزتعم ، هلمج : نآ  زا  دناهتشاد  ریذپانشزاس  يریگعـضوم  مه 

(1 : ) میزادرپیم دشابیم  يدیلک  فلتخم 

( نویربج  ) هرعاشا هیرظن  ینابم 

 ***** دـنیرفآیمن ار  شیوخ  لعف  یمدآ  هکنیا  دـنوادخ و  بناج  زا  باوص ) هانگ و  زا  معا   ) ناسنا لاعفا  همه  رودـص  هب  داـقتعا  فلا )
تلاخد مدع  ناسنا و  ندوب  روبجم  ب ) دـنکیم . بسک  ار  نآ  هکلب  هحفص 30 ) . ) ص 25 داهج ، رـشن  يرالاس ، هّللازیزع  ردق ، اضق و  - 1

. ددرگیمرب ربج  لصا  هب  ودره  تسا و  لوا  داقتعا  هدییاز  اعبط  هک  تشونرس  نییعت  رد  وا 

( هضّوفم  ) هلزتعم هیرظن  ینابم 

ب) تسین . قلاخ  هب  دـنمزاین  شندوب  رد  تقلخ  اریز  تشاذـگاو  دوخ  لاـح  هب  ار  نآ  ملاـع  قلخ  زاسپ  قلاـخ  هک  دـندقتعم  هلزتعم  فلا )
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. دشابیم نتشیوخ  هب  یکتم  دازآ و  اقلطم  رما  نیا  رد  تسین و  قلاخ  هب  جاتحم  شلامعا  لاعفا و  رد  تسا  تقلخ  ملاع  زا  یئزج  هک  ناسنا 
قح و دـب و  بوخ و  زا  معا   ) یناسنا لامعا  همه  رگا  هک  تسا  نیا  نویربج )  ) هرعاشا بتکم  رب  داـقتنا  نیلوا  فلا ) هرعاـشا  تاـیرظن  دـقن 
( تمکح لدع و  نوچ   ) راگدرورپ تافـص  فالخرب  یتشز  ملظ و  هاگنآ  مینک . راکنا  ار  ناسنا  شقن  میهد و  تبـسن  دنوادخ  هب  ار  لطاب )

دنک ملظ  هک  درادن  هحفص 31 )  ) يزیچ هب  زاین  تسا و  تاذلاب  ینغ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا ) رفک  نیع  نیا  هک   ) دوشیم دراو  وا  رب 
ار وا  هدرک و  بلس  ناسنا  زا  ار  یگدازآ  رایتخا و  يرعشا  بتکم  ب ) دوش . رداص  وا  زا  یحیبق  لعف  نآ  ناربج  تهج  هک  هتشادن  یصقن  و 
نآ هنماد  هک  دزاسیم  ریهطت  ریدقت  مزمز  اب  ار  هانگ  یگدولآ  دهدیم و  قوس  ربج  ییاتـسیا  نوکـس و  هب  جراخ و  ییافوکـش  ییایوپ و  زا 
رد يرایتخا  نانآ  هتخاس و  روبجم  ناشلامعا  رب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  رگا  ًالوا : ح ) دریگیمربرد . ار  يدرف  یعامتجا و  نوئـش  همه  هرتسگ 

حیحـص و رما  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  دنرادن  حلاص  لمع  كرت  حلاص و  لمع  كرت  حـلاص و  لمع  باختنا 
رما هدوب و  ماجرفان  دنرادن ، ار  تائیس  كرت  تانـسح و  هب  شیارگ  ییاناوت  هک  یناسک  دروم  رد  ناربمایپ  یهن  رما و  نوچ  تسین ، یلوقعم 

. درادن یهاگیاج  چیه  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  دـنک  يرما  هب  رومأم  ار  شناگداتـسرف  دـنوادخ  هک  تسین  راوازـس  دـشابیمن و  ياهنامیکح 
دشاب لعف  يدازآ  رایتخا و  هوق  دقاف  هک  یسک  اریز  ساسایب  ثبع و  تسا  يرما  فیلکت  دنشاب  روبجم  دوخ  لعف  رد  ناگدنب  هچنانچ  ایناث :

دنوادـخ لدـع  اب  تمایق  زور  رد  مه  شاداپ  رفیک و  تسانعمیب و  رگید  یـضعب  زا  يرود  اـهراک و  زا  یـضعب  ماـجنا  هب  وا  ندرک  فّلکم 
رد یـشرورپ  یـشزومآ و  تامادقا  و  یقالخا ) میلاعت  ، ) یتیبرت ياهـشور  یفن  اب  يواسم  ربج  هب  داقتعا  اثلاث : هحفص 32 ) . ) تسین راگزاس 

(1 . ) دنراد راکورس  ناسنا  رادرک  راتفر و  اب  امیقتسم  هک  تسا  ینونف  مولع و  ندرک  داینب  یب  ناسنا و  یلماکت  ریس 

میرک نآرق  رظن  زا  هرعاشا  دقن 

رب لصا  باـتک  نیا  رد  نوچ  مینک و  دانتـسا  میناوتیم  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تاـیآ  هب  هرعاـشا  يربج  بهذـم  ندوب  ساـسا  یب  دروم  رد 
ص ، 1378 نارهت ، داهج ، رـشن  يرالاس ، هّللا  زیزع  ردق ، اضق و  - 1 مینکیم ***** . افتکا  هیآ  رکذ 3  هب  طقف  تسا  راصتخا  یگداـس و 

یلو درک  دهاوخن  متس  سک  چیه  هب  زگره  دنوادخ  َنوُِملْظَی : ْمُهَـسُْفنَأ  َساَّنلا  َّنِکل  َو  ًاْئیَـش  َساَّنلا  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ( » هحفص 33 . ) ات 40  27
یعـس و هب  هچنآ  زج  یمدآ  يارب  و  يُری : َفْوَس  ُهَیْعَـس  َّنَا  َو  یعَـس ، ام  ِّالا  ِناْسنِِْالل  َْسَیل  ْنَا  َو  ( » 1 «. ) دننکیم متس  نتـشیوخ  رب  دوخ  مدرم 

َءاش َْول  اوُکَرْشَأ  َنیذَّلا  َلاق  َو  ( » 2 «. ) دش دهاوخ  هدید  يدوز  هب  وا  ششوک  هجیتن )  ) دوب و دهاوخن  ییازج ) باوث و   ) هداد ماجنا  دوخ  لمع 
هک دـینکیم  هظحالم  ( 3 «. ) میدـیتسرپیمن وا  زا  ریغ  ام  تساوخیم  ادـخ  رگا  دـنیوگیم  ناکرـشم   … ٍءْیَـش : ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَـبَع  ام  ُهَّللا 
هب هحفص 34 ) . ) لحن  / 35 - 3 مجن . 39 و 40 /  - 2 سنوی .  / 44 - 1 ار *****  دوخ  ياهيراکهبت  هک  ار  یناسک  ـالاب  هیآ  رد  دـنوادخ 

ناشن وا  هب  ار  هار  ام  هتبلا  ًاروُفَک : اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  . » دیامنیم خیبوت  تدش  هب  دننکیم  دنتسم  يدنوادخ  ياضق  تیـشم و 
(1 «. ) ساپسان ای  و  ددرگ ) اریذپ  و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد 

قلطم ربج  هب  داقتعا  موش  راثآ 

يدایز یعامتجا  ءوس  راثآ  دننادیم  يدازآ  رایتخا و  دقاف  ار  رـشب  یلک  هب  هک  دناهتفگ  هرعاشا  هک  روط  نآ  ربج  کلـسم  کش  نودـب  ( 2)
ماـقتنا و تسد  رتزارد و  ار  ناـیوگروز  لواـطت  تسد  هـک  تـسا  هدـیقع  نـیا  دـنکیم . جـلف  ار  هدارا  حور و  جـلف ، بورکیم  دـننام  دراد ؛

تاراشتنا راثآ 1 ، هعومجم  يرهطم : یضترم  تشونرـس ، ناسنا و  - 2 رهد .  / 4 - 1 … دنکیم *****  رتهتسب  ار  اهونـش  روز  یهاوخداد 
هب داقتعا  ار  نیملـسم  طاطحنا  للعلا  تلع  هک  هداد  یحیـسم  نایئاپورا  تسد  هب  ياهناهب  تهج  نیا  هحفص 35 ) . ) ات 377 ص 375  اردص ،

هدـش بلـس  رـشب  زا  ّتیرح  رایتخا و  هنوگره  نآ  رد  تسا و  يربج  نیئآ  کی  دوخ  مالـسا  هک  دـننک  دومناو  نینچ  دـننادب و  ردـق  اـضق و 
تـسردان داقتنا  نیا  هب  دوخ  تالاقم  رد  دـش و  داقتنا  نیا  هجوتم  دوب  اپورا  رد  هک  یتاقوا  رد  يدابآدـسا  نیدـلالامج  دیـس  موحرم  تسا .
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يربخیب عوضوم  هابتـشا و  دروم  هک  تسا  هّقح  دیاقع  زا  یکی  ردق  اضق و  هب  هدیقع  : » دیوگیم دوخ  تالاقم  زا  یکی  رد  يو  داد . باوج 
تّوق و تّمه و  ددرگ ، خـسار  عیاش و  یتلم  ره  نایم  رد  ریدـقت  هب  داقتعا  دـنتفگ  دـندرب و  اطخ  ياهنامگ  یگنرف  نالفاغ  تسا . نالهاج 
زا رتفیعـض  یـسایس  یماظن و  ياوق  رد  تسدـیهت و  اونیب و  زورما  نیملـسم  ددـنبیمرب . تخر  ّتلم  نآ  نایم  زا  لئاضف  رگید  تعاجش و 

جنگ و دناهتفخ و  هدوسآ  هناخ  جنک  هب  ناگراچیب …  تسا …  هتخات  ناشیارب  وس  ره  زا  بناجا  راوخنوخ  رکـشل  دـناهدش …  گنرف  للم 
هحفص 36) ( ) 1 «. ) دناهتشاذگاو هناگیب  نمشد و  هب  ار  لالقتسا  تورث و 

؟ دندقتعم يربج  تشونرس  هب  دارفا  یضعب  ارچ 

یعامتجا یناور و  مهم  لماوع  هکلب  هدوبن  یلالدتـسا  یفـسلف و  تالکـشم  زا  ياهراپ  رطاخ  هب  اهنت  ربج  هلأـسم  زا  یهورگ  يرادـفرط  ( 2)
ياقآ ياهتشاددای  زا  يرهطم  دیهش  ار  قوف  نتم  - 1 تسا ***** . هتـشاد  تلاخد  هدیقع  نیا  همادا  شیادیپ و  رد  کش  نودب  يرگید 

هناخباتک يدزی ، هنازرف  مساقلاوبا  دیـس  همجرت  ردق  اضق و  هرابرد  دیـس  هلاقم  زا  لقن  هب  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیـس  هرابرد  یقثاو  ردص 
ص 52 لوا ، هیمالسا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ینوتسیب ، دمحم  رتکد  ناوج ، ریسفت  - 2 تسا . هدرک  لقن  شیف 4535  رالاسهپس  یلاع  هسردم 

یکرتشم ياههشیر  همه  هک  ار  نآ  يربج  ینعم  هب  ردق  اضق و  ای  يربج » تشونرس   » ای ربج  هب  هدیقع  دارفا  زا  يرایـسب  هحفص 37 ) . ) و 53
یهاتوک و رثا  رب  هک  دوخ  ياهیماکان  اهتسکش و  يارب  یششوپ  ار  هدیقع  نیا  ای  دناهتفریذپ  اهتیلوئـسم  راب  ریز  زا  رارف  رطاخ  هب  دنراد 
ام هتسنادیم و  لزا  قح ز  ار  ام  ندروخ  یم » : » هک شیوخ  شکرس  ياهسوه  يارب  یـششوپ  ای  دناهداد و  رارق  هدش  لصاح  يراگنالهس 

رهق شتآ  ندرک  شوماخ  مدرم و  تمواقم  ندـیبوک  مهرد  يارب  نارگرامعتـسا  هاگ  دوشن . لهج  ادـخ  ملع  هک  میروخیم  یم »  » نیا يارب 
چیه اضر  میلـست و  زا  ریغ  هدوب و  نیمه  لوا  زا  امـش  تشونرـس  هک  دـندرکیم ، لـیمحت  همه  رب  ار  دوخ  هدـیقع  نیا  هب  لـسوت  اـب  اـهتلم 
نایم یقرف  دـباییم و  یقطنم  هیجوت  ناراکهنگ  همه  هانگ  دوشیم و  هجوم  ناراـکتیانج  همه  لاـمعا  بتکم  نیا  لوبق  اـب  تسین . ياهراـچ 

(1 . ) دنام دنهاوخن  یقاب  مرجم  عیطم و  هحفص 38 ) )

نویربج زا  يرازیب  رد  مرکا  ربمایپ  زا  ینخس 

يراـکهبت و نیا  هیجوـت  يارب  دـنوشیم و  يراـکهبت  یـصاعم و  بکترم  هک  دـیآیم  شیپ  تما  نیا  رب  ینارود  : » دـیامرفیم مرکا  ربماـیپ 
اهنآ زا  نم  هک  دـیناسرب  اهنآ  هب  دـیدرک  تاقالم  ار  یـصاخشا  نینچ  رگا  درکیم . اضتقا  نینچ  يدـنوادخ  ردـق  اـضق و  دـنیوگیم  طوقس 

دنرواب نیا  رب  هلزتعم  دـش  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب  ( 2 ( ) هضّوفم  ) هلزتعم تایرظن  دقن  هحفص 39 ) . ) عبنم نامه  - 1 ( ***** 1 «. ) مرازیب
هدش هتشاذگاو  دوخ  رب  قلاخ  هب  قلعت  یگتسباو و  هنوگچیه  نودب  قلخ  تسا و  رانکرب  یضایف  یشخبرثا و  زا  ملاع  قلخ  زا  سپ  قلاخ  هک 

یکیناـکم یماـظن  ار  ناـهج  هک  یناـسک  دنتـشاد  داـقتعا  نآ  هب  یبرغ  نـیرکفتم  زا  هدـع  کـی  هـک  تـسا  يرظن  دـننامه  رظن  نـیا  تـسا .
نآ زا  دعب  و  دزادـنا . هار  هب  هدرک و  كوک  ار  نآ  ات  تسا  یتردـق  کی  جاتحم  ادـتبا  هک  دـندومنیم  روصت  یتعاس  دـننامه  دنتـشادنپیم 

طارصلا - 1 يداـبع *****  دـیحوت  راـکنا  یلاـعفا و  دـیحوت  حیرـص  یفن  ياـنعم  هب  هیرظن  نیا  شریذـپ  درادـن . تردـق  هب  يزاـین  رگید 
یلاعفا دـیحوت  یفن  دـشابیم . هحفـص 40 ) . ) و 52 ص 51  ، 1378 داهج ، رـشن  يرـالاس ، هّللازیزع  ردـق ، اـضق و  - 2 ص 32 . میقتـسملا ،

نآ لعف  یتسه و  ناهج  هب  تبـسن  هلالج ) لج   ) دـنوادخ سپ  درادـن . يریثأت  رثا و  ناسنا  ناهج و  راک  لـعف و  رد  دـنوادخ  هک  هنوگنیدـب 
شتـسرپ ار  ادخ  طقف  ناشلامعا  رد  ناگدنب  هکنیا  ینعی  يدابع  يدـیحوت  بتکم  نیا  دوشیم . رانکرب  ملاع  تنطلـس  زا  اعبط  تسین و  رداق 

، اعد تبثم  شقن  دلسگیم … و  ضیوفت  غیت  اب  دوبعم  هب  دبع  لاصتا  هقلح  دنکیم و  در  ار  دنیوجب  تناعتـسا  وا  زا  يراک  ره  رد  دنیامن و 
مه ار  ملظ و …  محر ، هلـص  عطق  تمعن ، نارفک  نوچ  ییاههدیدپ  یفنم  رثا  روما و  دربشیپ  رد  ار  محر و …  هلـص  هقدـص ، زامن ، شیاین ،

بلط هصالخ  نیثیغَتْـسُْملا و  ُثایغ  زا  يدـنمتجاح  ياون  دـنوادخ و  زا  دادمتـسا  فصو  نیا  اب  دـیامن . راکنا  ناسنا  دوکر  روما و  داسف  رد 
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تیاهن ددرگیم و  ضقن  مه  باب  نیا  رد  لوقنم  تایاور  تایآ و  هدش و  فذح  تیناسنا  هفیحص  زا  رفاغ  يداه و  نآ  زا  نارفغ  تیاده و 
هحفص 41) . ) تسا كرش  بادرگ  رد  طوقس  رما  نیا 

میرک نآرق  رظن  زا  هلزتعم  دقن 

دانتـسا ریز  تاـیآ  هب  هنومن  ناونع  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیآ  میرک  نآرق  رد  ضیوفت  هیرظن  اـب  میرک  نآرق  تفلاـخم  رد 
(1 «. ) دنکیم تیافک  ینابهگن  ددم و  يارب  ادخ  اهنت ) هک   ) نک لکوت  ادـخ  رب  اهراک  رد  ًالیکَو : ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  : » مینکیم

ناراکنایز رامـش  رد  هتبلا  دـشیمن  امـش  لاح  لـماش  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا  َنیرِـساْخلا : َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْـضَف  ـالْوَلَف  »
ادخ رب  نم  تقیقح  رد  ٍمیقَتْـسُم : ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  َّالِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ( » 2 «. ) دیدوب

وا هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چـیه  هحفـص 42 ) . ) هرقب  / 64 - 2 بازحا .  / 3 - 1 مدرک ***** . لکوت  تسامـش  نم و  راـگدرورپ  هک 
(1 «. ) تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  یتسار  هب  دراد . تسد  رد  ار  شایتسه  راهم 

؟ نْیَرْمالا َنْیَب  ٌرْمَا 

هب هن  دـنیبیم و  روبجم  ار  نتـشیوخ  دـنوادخ  نتـسناد  رایتخا  بحاص  تیرداق و  فرـص  هب  هن  هعیـش  تسا ، یعیـش  رکفت  نیرمـالا  نیب  رما 
یقح شور  نینچ  هدوب و  ود  ره  عماج  وا  شرگن  هکلب  دزادنایم . تیرداق  تنطلـس و  زا  ار  دـنوادخ  روما  رد  دوخ  نتـسناد  راتخم  هطـساو 

ءاشی و ام  لاعف  رداق و  ار  دـنوادخ  ضیوفت  ناوریپ  فالخرب  راتخم و  ار  ناسنا  ربج  ناوریپ  فالخرب  هدـیقع  نیا  تسا . نیرمـالا ) نیب  رما  )
هک نآ  ضرع  رد  هن  دنیبیم  دنوادخ  هحفص 43 ) . ) دوه  / 56 - 1 قلطم *****  هدارا  لوط  رد  ار  ناسنا  هدارا  نکل  دنادیم ، تاّذلاب  ینغ 

تکرح و رگا ، نیاربانب  دـشابیم . یلاعت  قلاخ  قولخم  هطـساو  اب  یلو  تسا  ناسنا  قولخم  هطـساویب  ناـسنا  لـعف  دـشاب . كرـش  مزلتـسم 
یلاعت هّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  ( 1  ) نیرمالا نیب  رما  دروم  رد  ینیمخ  ماما  زا  ینایب  تسا . دنوادخ  تردق  هدارا و  لوط  رد  میراد  یتردـق 

لئاق ضیوفت  هب  هک  سک  نآ  دـنیامرفیم : دـناهدومن و  حرطم  روکذـم  عوضوم  نوماریپ  ار  یقیمع  ثحاـبم  هدارا  بلط و  باـتک  رد  هیلع )
لئاق هک  سک  نآ  و  تسا . كرشم  یضیوفت  سپ  تسا  هدناسر  تاذلاب  بجاو  دح  رس  هب  هدیشک و  نوریب  شاهدودحم  زا  ار  نکمم  تسا 
يربج سپ  هدروآ  نیئاپ  ناکما  دودح  ات  شیالاو  دح  زا  ار  یلاعت  بجاو  ترـضح  تسا  ربج  هحفص 44 ) . ) كردم نامه  - 1 هب ***** 

لئاق هفیاط  اضرلا » رابخا  نویع   » باتک زا  قدص  تیاور  هب  انب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نبیلع  ترـضح  ام  يالوم  ور  نیا  زا  تسا و  رفاک 
تّما صوصخم  هک  تسا  یطـسو  هار  رد  وا  تسا ، لئاق  ار  ود  نیا  نایم  طسو و  دح  هک  سک  نآ  تسا و  هدـناوخ  كرـشم  ار  ضیوفت  هب 
یلاعت بجاو  قح  هب  تسا  هدش  يربج  هک  سک  نآ  یناکما . دودـح  مه  دوش و  ظفح  یبوبر  ماقم  مه  هک  تسا  نآ  طسو  هار  هیدـمحم و 

نیب رما  هب  لـئاق  هک  سک  نآ  هدوـمن و  لاـمیاپ  ار  ود  ره  قـلخ  قـح  ادـخ و  قـح  نینچمه  زین  هتـشگ  یـضیوفت  هک  سک  نآ  هدرک و  متس 
هحفـص  ) مشچ هب  تسار  مشچ  زا  يروک  نیا  تسانیبان و  شتـسار  مشچ  يربج  تسا . هدومن  اـطع  ار  قح  بحاـص  ره  قح  هدـش  نیرمـالا 

نیرمالا نیب  رما  هب  لئاق  هک  یسک  هدومن و  تیارس  شتسار  مشچ  هب  نآ  دش و  روک  شپچ  مشچ  یـضیوفت  درک و  تیارـس  زین  شپچ  ( 45
هداد تبـسن  ادـخ  هب  ار  اهصقن  اـهیتسپ و  نوچ  تسا ، تما  نیا  ( 1  ) سوجم تسا  دـقتعم  ربج  هب  هکنآ  تساـنیب . شمـشچ  ود  ره  تسا 
نانآ رب  نیرفن  نعل و  داب و  هتسب  ناشتسد  تشادنپ ، هتـسب  ار  ادخ  تسد  نوچ  تسا ، تما  نیا  يدوهی  تسا  لئاق  ضیوفت  هب  هکنآ  تسا و 

مالـسا فینح  نید  رب  تسا  نیرمـالا  نیب  رما  هب  لـئاق  هکنآ  یلو  تسا  زاـب  یلاـعت  يادـخ  تسد  ود  ره  هکلب  ناشنانخـس ، نیمه  رطاـخ  هب 
همجرت ینیمخ ، ماــما  هدارا ، بـلط و  - 2 هلآ . هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ُۀَّمُْـالا : ِهِذـه  ُسوـجَم  ُۀَّیِرَدَْـقلَا  - 1 ( ***** 3 ( ) 2 . ) تسا

ریخ و يادـخ  ار  ادزماروها  هک  دنـشابیم  نایتشدرز  سوجم  زا  روظنم  - 3 . 76 ص 75 -  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  يرهف ، دـمحادیس 
هحفص 46) . ) دنتسنادیم رش  يادخ  ار  نمیرها 
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نیرمالا نیب  رما  هرابرد  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  زا  یلاثم 

دوخ زا  تسا  راوید  هنیـس  رب  هک  يرون  نیا  دوشیم ، سکعنم  راوید  رب  هنیئآ  زا  رون  دـتفایم و  هنیئآ  هحفـص  رب  باتفآ  عاعـش  هک  یماـگنه 
هطساو و نودب  قلطم  سمش  زا  ینعی  تسین  مه  دیـشروخ  همـشچ  زا  باتفآ و  دوخ  زا  لاح  نیع  رد  درادن و  يرون  هنیئآ  اریز  تسین  هنیئآ 

تلفغ باتفآ  دوخ  زا  یـسک  رگا  اجنیا  رد  تسا . هنیآ  رد  هک  یباـتفآ  اـی  تسا  هنیآ  ِباـتفآ  رون  زا  راوید  رون  هکلب  تسین ، مه  دـیق  نودـب 
ار راوید  رون  دشابن  هنیآ  هجوتم  دنیبب و  ار  باتفآ  یـسک  رگا  تسا و  هنیآ  زا  رون  هک  دسریم  شنامگ  هب  دنک ، هاگن  هنیآ  رد  دـشاب  هتـشاد 
هک تسا  یباتفآ  زا  رون  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  دنیبیم ، ار  ود  ره  هنیآ  باتفآ و  تسانیب و  شمـشچ  ود  هک  یـسک  اما  دـنیبیم و  باتفآ  زا 

دراد و باـتفآ  هب  ّقلعت  هحفـص 47 )  ) اـتاذ تسا  روـن  خنـس  زا  هچره  روـن و  هکنیا  رب  دـنکیم  مکح  بیترت  نیا  هب  تسا و  هداـتفا  هنیآ  رد 
(1 . ) تسا هنیآ  هب  قلعتم  ضرعلاب 

نیرمالا نیب  رما  دروم  رد  ییوخ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  زا  یلاثم 

، دناهدرک نایب  دوخ  سورد  رد  ییوخ  هّللا  ۀیآ  ترـضح  راوگرزب  داتـسا  هک  تسا  نامه  تسا  هدش  هدـید  هراب  نیا  رد  هک  یهیبشت  نیرتهب 
اب میناوتیم  ام  درادـن و  تکرح  ییاناوت  هک  يروط  هب  تسا  جـلف  هب  التبم  ناسنا  زا  درف  کی  مینک  ضرف  تسا : نیا  روکذـم  هیبشت  لامجا 

یملع زکرم  تاراشتنا  ینیمخ ، ماما  هدارا  بلط و  - 1 تکرح *****  نیا  ماگنه  رد  مینک . راداو  تکرح  هب  ار  وا  قرب  میس  ندرک  لصو 
زاب تکرح  زا  ار  صخـش  نآ  میناوتب  هظحل  ره  هک  يروط  هب  دـشابیم . ام  تسد  رد  قرب  دـیلک  هحفص 48 ) . ) ص 81 ، 1362 یگنهرف ، و 
هاوخ دـب  راک  هاوخ  تفرگ ، دـهاوخ  ماجنا  وا  رایتخا  اب  اهراک  نیا  دـهد ، ماجنا  ییاهراک  دـنک و  تکرح  یـصخش  نینچ  رگا  لاح  میراد ،

میناوتیم هظحل  ره  رد  میاهدرک و  داجیا  وا  رد  قرب  طسوت  ام  هک  تسا  یتردق  ورین و  تسا  دنتـسم  ام  هب  راک  نیا  زا  هک  هچنآ  بوخ . راک 
وا هب  اـم  هک  ورین  نیا  زا  يرادربهرهب  زرط  میراذـگیم . او  دوـخ  لاـح  هب  مینکیمن و  ار  راـک  نیا  اـما  میئاـمن ، بلـس  وا  زا  ار  تردـق  نـیا 

شزیر هظحل  ره  رد  تسا و  دـنوادخ  زا  ورین  ام ، زا  هرداص  ياهراک  تسا  نینچمه  درادـن . یقلعت  ام  هب  تسوا و  رایتخا  هب  طوبرم  میاهداد 
تـسد رد  ًـالماک  ورین  نآ  زا  يرادربهرهب  راـیتخا  یلو  دـنک  عطق  ار  نآ  دـناوتیم  هظحل  ره  رد  دریگیم و  ماـجنا  قلطم  ضاـیف  زا  ورین  نآ 

، مق یمالسا ، غیلبتلا  راد  پاچ  يرفعج ، یقتدمحم  رایتخا ، ربج و  - 1 ( ***** 1 . ) تسا نیمه  هّللِاب ) ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال   ) يانعم تسا و 
هحفص 49) . ) ص 198 و 199 ، 1353

ثیداحا رابخا و  رظن  زا  ضیوفت  ربج و  دقن 

نآ نایم  تسا  یلزنم  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  دومرف : ترضح  دش  شسرپ  ضیوفت  ربج و  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ( 1)
َلاق : » مالـسلاهیلع هّللادبع  یبا  نع  دـشاب : هتخومآ  يو  هب  ار  نآ  ملاع  هک  یـسک  ای  ملاع و  زج  دـنادن  ار  لزنم  نآ  و  تساجنآ ؛ قح  هک  ود 
ماما ُِملاْعلا .» ُهاِّیا  اهَمَّلَع  ْنَم  َوا  ُملِْعلا  َِّالا  اهَمَْلعَی  امُهَْنَیب ال  یتَّلا  َّقَْحلا  اَهیف  امُهَنَیب ، ٌَۀلِزنَم  ْنَِکل  رَدَق و  رَبَج و ال  ال  لاقَف : ِرَدَْقلا  َو  ربَْجلا  ِنَع  َِلئُس 
تهج نآ  هب  سپـس  دنک  هانگ  هب  روبجم  ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  رتنابرهم  شقولخم  هب  ادـخ  : » دـندومرف مالـسلامهیلع  قداص  ماما  رقاب و 

. هیمالسا هیملع  تاراشتنا  مراهچ ، پاچ  ص 222 ، ج 1 ، يوفطصم ، داوجدیس  حرش  همجرت و  یفاک ، لوصا  - 1 دیامن ***** .» ناشباذع 
[ دـیوگ بهذـم  ضیوفت  هچنانچ  دوشن . دـهاوخب و  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادـخ  و  دـیوگ ] بهذـم  يربج  هچنانچ  هحفص 50 ) )
زا رتخارف  تسا  یلزنم  يرآ  دـندومرف : تسا ؟ یموس  لزنم  ضیوفت  ربـج و  ناـیم  رگم  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  ود  نآ  زا  دـیوگیم  يوار 

ْمَُهبِّذَُعی َُّمث  ِبونُّذـلا  یَلَع  ُهَْقلَخ  َربُجَی  ْنَا  ْنِم  ِهِْقلَِخب  ُمَحرَا  َهّللا  َّنِا  : » الاق مالـسلامهیلع  هّللا  ِدـبَع  یبَا  رَفعَج و  یبَا  نع  نیمز : ات  نامـسآ  نایم 
«. ِضرالا َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  اّمِم  ُعَسوَا  ْمَعَن  الاق  ٌۀَِثلاث ؟ ٌَۀلِْزنَم  ِرَدَْقلا  َو  ِْربَْجلا  َنِم  ْلَه  الِئُـسَف …  : » َلاق  … ُنوُکَی » الَف  اْرمَا  َدـیُری  نَا  ُّزَعَا  ُهّللا  َو  اهیَلَع 
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يا تفگ : نآ  زا  سپ  دز و  وناز  وا  لـباقم  دـمآ و  يدرمریپ  هک  دوب  هتـسشن  هفوک  رد  نیفـص ، دربن  زا  تشگزاـب  زا  دـعب  نینمؤملاریما  ( 1)
: دـندومرف دوب ؟ یهلا  ردـق  اضق و  قبط  ماش  هب  ام  تمیزع  هحفص 51 ) . ) ص 224 ذخأم ، نامه  - 1 ایآ *****  هک  دـیئامرفب  نانمؤمریما !

يا درک  ضرع  درمریپ  ضیوفت ] ال  یهلا =[  ردـق  اـضق و  هب  رگم  دـیدشن  ریزارـس  يداو  چـیه  هب  هتفرن و  ـالاب  یلت  چـیه  هب  خیـش : يا  يرآ 
دنوادخ هک  مسق  ادخ  هب  درمریپ  يا  شاب  شوماخ  دومرف : ترضح  مراذگب ؟ ادخ  باسح  هب  مدیـشک  هار  نیا  رد  هک  ار  یجنر  نانمؤمریما !

 ]= دـیدوبن راچان  شیوخ  تالاح  زا  کیچیه  رد  تسا و  هداد  امـش  هب  اجنآ  زا  تشگزاب  ندومن و  تماقا  نتفر و  رطاخ  هب  یگرزب  شاداـپ 
؟ دشاب ردق  اضق و  هبانب  نامتشگزاب  شبنج و  نتفر و  هک  یلاح  رد  میدوبن ، روبجم  نامتالاح  زا  مادکچیه  رد  هنوگچ  تفگ  خیش  ربج .] ال 

نامگ وت  دومرف  ترـضح  ربج ! ینعی  سپ  هدوب ، ردـق  اـضق و  بوچراـهچ  رد  اـهنآ  تکرح  رگا  هک  دوب  نیا  درمریپ  ماـخ  روصت  اـجنیا  رد 
نینچ رگا  هدوب ]؟ ریذپانفلخت  تشذگرس  نآ  هک  يرواب  نیا  هحفص 52 )  ) رب ینعی  [ ؟ هدوب يرورض  یمتح و  ردق  اضق و  نآ  هک  يربیم 

وگتفگ نیا  رد  دشیم . طقاس  نداد ) میب  نداد و  دیون   ) دیعو هدعو و  يانعم  لطاب و  دـنوادخ  نتـشادزاب  یهن و  رما و  رفیک ، شاداپ و  دوب 
ار رعـش  نیا  یناـمداش  رـس  زا  ماـهبا  عفر  رطاـخ  هب  درمریپ  هّصقلا  دوشیم . رادومن  میرک  نآرق  عـضوم  ناوـنع  هب  نیرمـالا  نیب  رما  تقیقح 

ِناـسْحِْالِاب َکُّبَر  َكازَج و  اـِسبَْتُلم  َناـک  اـم  اـنِرمَا  ْنِم  َتْحَـض  َوا  اـناْرفُغ / ِنمْحَّرلا  َنِم  ِةاـجَّنلا  َموَی  ِهتَعاـِطب  وُـجَرن  يذَّلا  ُماـمِْالا  َتنَا  تفگ :
هچره اـم  بتکم ]  ] رما زا  میراد . شزرمآ  دـیما  ناـمحر  يادـخ  زا  تماـیق  زور  رد  شتعاـطا  رطاـخ  هب  هک  یتـسه  یماـما  نآ  وت  اـناسِْحا ./

(1 . ) دهد وت  هب  وکین  يازج  یکین  نیا  لباقت  هحفص 53 )  ) رد تراگدرورپ  یتخاس  نشور  دوب  لکشم  هدیشوپ و 

يرهطم دیهش  رظن  زا  تشونرس  ناسنا و 

اضق و نینچ  تسا . رشب  رایتخا  هدارا و  ورین و  هوق و  هلمج  نآ  زا  تاببـسم و  بابـسا و  راکنا  یهلا  ردق  اضق و  تشونرـس و  زا  دوصقم  رگا 
نیب رمالا  ردقلا و  ربجلا و  باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1 رگا *****  دشاب … و  هتشاد  دوجو  دناوتیمن  درادن و  دوجو  یتشونرـس  ردق و 

.396 ، 386 ص 384 ، اردص ، تاراشتنا  (، 1  ) راثآ هعومجم  يرهطم ، یضترم  دیهـش  تشونرـس ، ناسنا و  - 2 هرامش 1 . ثیدح  نیرمالا ،
دوخ للع  هیحان  زا  هثداح  ره  نتفرگ  لکـش  دنویپ  دروخ  للع  اب  هثداح  ره  تیمتح  دنویپ  ردق  اضق و  تشونرـس و  زا  دوصقم  هحفص 54 ) )
رشب تسا …  هدش  هداد  هدارا  رکف و  لقع و  وا  هب  ینعی  تسا  هدش  هدیرفآ  دازآ  راتخم و  رـشب  ملـسم … …  تسا  یتقیقح  نیا  هتبلا  تسا 

هتـسب وا  هب  اههار  ریاس  دنک . باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  طقف  هک  درادن  يرابجا  هنوگ  چـیه  دـنیبیم و  ییاههار  راهچ  رـس  رد  ار  دوخ  هشیمه 
ار صاخ  هار  کی  هک  تسوا  باختنا  رکف و  زرط  ینعی  تسا . طوبرم  وا  یـصخش  تیـشم  هدارا و  رکف و  هب  اـهنآ  زا  یکی  باـختنا  تسین ،

تادوجوم صاـخ  عضو  زا  ندوـب  یمتحریغ  یمتح و  هب  ردـق  اـضق و  ماـسقنا  ( 1 ( ؟ ردـق اـضق و  ندوب  یمتحریغ  یمتح و  دـنکیم . نیعم 
ارجم و کی  رد  ار  وا  یتلع  ره  و  دـننک ، ریثأت  وا  رد  تسا  نکمم  فلتخم  لـلع  دراد ، ددـعتم  تاـناکما  هک  يدوجوم  دریگیم  همـشچرس 
زا دراد . تاردقم  دراد ، طابترا  یگتسب و  نوگانوگ  للع  هب  هک  هزادنا  ره  هب  دراد . يددعتم  تاردقم  دهدیم  رارق  صوصخب  ریـسم  کی 

هحفص . ) ص 401 394 اردص ، تاراشتنا  (، 1  ) راثآ هعومجم  يرهطم ، یضترم  دیهش  تشونرس ، ناسنا و  - 1 تشونرس و *****  ور  نیا 
نکمم شیارب  رتشیب  ریـسم  کی  تسین و  دراد  ناکما  کی  زا  شیب  هک  يدوجوم  اـما  تسا و  یمتحریغ  يدوجوم  نینچ  ردـق  اـضق و  ( 55

هبنج زا  تیمتح  مدع  تیمتح و  رگید  ترابع  هب  تسا . رییغت  لباقریغ  یمتح و  شتـشونرس  درادن  راکورـس  تلع  عون  کی  اب  زج  تسین و 
هک تسا  ثداوح  هلـسلس  نآ  زا  رـشب  لاعفا  لامعا و  تسا . هددـعتم  ياهتیلباق  دـحاو و  تیلباـق  ینعم  هب  یلعاـف ؛ هبنج  زا  هن  تسا  یلباـق 
هک اهرایتخا  اهباختنا و  اههدارا و  عاونا  هلمج  نآ  زا  بابسا و  للع و  نارازه  هب  دراد  یگتـسب  اریز  درادن ، ریذپانفلخت  یمتح و  تشونرس 

عوقو رد  هک  ییاه  رگا »  » مامت دراد و  دوجو  ناویح  يزیرغ  لاـعفا  تاداـمج و  دروم  رد  هک  یتاـناکما  ماـمت  دـنکیم . روهظ  رـشب  دوخ  زا 
یعیبط طیارش  نامه  هک  رگا »  » نارازه ناویح  کی  يزیرغ  لمع  ماجنا  ای  تخرد  کی  دشر  رد  تسه . رشب  لامعا  لاعفا و  رد  تسه  اهنآ 
روعـش لقع و  ناسنا  رد  هکنیا  هوالع  هب  تسه ، ناسنا  لامعا  لاعفا و  رد  اهرگا  نآ  همه  هحفص 56 ) . ) دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیم  دنتسه 
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وا یناویح  یعیبط و  هزیرغ  اب  دـص  رد  دـص  هک  ار  یلمع  تسا  رداق  ناسنا  تسا . هدـش  هدـیرفآ  حـیجرت  باـختنا و  هوق  یقـالخا و  هدارا  و 
هک ار  يراک  تسا  رداق  و  دـنک ، كرت  یـشیدنا  تحلـصم  صیخـشت و  مکح  هب  درادـن ، دوجو  یجراخ  عناـم  عدار و  چـیه  تسا و  قفاوم 
درخ يورین  یـشیدنا و  تحلـصم  مکح  هب  درادن . دوجو  مه  یجراخ  هدننک  رابجا  لماع  هنوگ  چیه  تسوا و  تعیبط  فلاخم  دـصرددص 
رشب میئوگیم  هکنیا  دوشیم …  مولعم  راتخم …  لماع  کی  ناونع  هب  دوخ  تشونرس  رد  ناسنا  ریثأت  هک  تساجنیا  دهد …  ماجنا  ار  نآ 
لیم فالخرب  ار  وا  یلماع  چـیه  دریگیم و  همـشچرس  وا  لماک  تیاضر  تساوخ و  زا  وا  لمع  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  دازآ  راتخم و 

بابـسا للع و  مامت  نوچ  هکنیا  هصـالخ  هحفـص 57 ) . ) رگید لماع  هن  ردـق و  اضق و  هن  دـنکیمن ؛ راداو  وا  صیخـشت  اـضر و  تبغر و  و 
اضق و دـشاب ، روصتم  فلتخم  ياهنایرج  فلتخم و  بابـسا  للع و  هزادـنا  ره  ياهثداح  ره  دروم  رد  دنـشابیم  یهلا  ردـق  اضق و  رهاـظم 
هک مه  یناـیرج  نآ  تسا و  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  دریگیم  تروص  دوـشیم و  عـقاو  هک  یناـیرج  نآ  تسا . روـصتم  نوگاـنوگ  ياهردـق 

. تسا یهلا  ردق  اضق و  هب  دوشیم  فقوتم 

مالسلاهیلع یلع  نایب  رد  ردق  اضق و 

هتفگ ترضح  نآ  هب  تسـشن ، يرگید  راوید  هیاس  ریز  رد  درک و  تکرح  هک  اجنآ  زا  دوب ؛ هتـسشن  یچگ  راوید  هیاس  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
ردـق هب  یهلا  ياضق  زا  هّللا : ِرَدَـق  یِلا  هّللا  ِءاضَق  نِم  ُِّرفَا  : » دومرف ینکیم ؟ رارف  یهلا  ياـضق  زا  هّللا » ِءاـضَق  نِم  ُّرِفَت  : » نینمؤملاریما اـی  دـش :

ج 5، دیدج ، پاچ  راونالا ، راحب  - 1 مربیم ***** ؛ هانپ  ردق  اضق و  زا  يرگید  عون  هب  ردـق  اضق و  یعون  زا  ینعی  ( 1 « ) مربیم هانپ  یهلا 
رد یناسنا  رگا  بابسا  للع و  نایرج  رد  اریز  تسا ، یهلا  ردق  اضق و  دوش  بارخ  مرس  رب  راوید  منیـشنب و  رگا  ینعی  هحفص 58 ) . ) ص 87

و تسا ، یهلا  ردق  اضق و  دوخ  نیا  و  دنیبیم ، همدص  دوشیم و  بارخ  شرس  رب  راوید  نآ  دنیشنب  مادهنا  هب  فرـشم  هتـسکش و  راوید  ریز 
کی رد  لاح  نامه  رد  تسا  نکمم  هکنیا  امک  تسا . یهلا  ردـق  اضق و  زین  نیا  دـنامیم ، نوصم  وا  رطخ  زا  دـشکب ، رافک  هب  ار  دوخ  رگا 

(1  ) مالـسا ردص  رد  ردـق  اضق و  هلأسم  تسا . یهلا  ردـق  اضق و  زین  نآ  هک  ددرگ  وا  هجوتم  يرگید  رطخ  بابـسا ، للع و  زا  رگید  نایرج 
زا اعومجم  هچنآ  هحفص 59 ) . ) ص 397 اردص ، تاراشتنا  (، 1  ) راثآ هعومجم  يرهطم ، یضترم  دیهش  تشونرـس ، ناسنا و  - 1 ***** 

دوخ باحصا  يارب  ار  ردق  اضق و  امّلسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخـش  هک  تسا  نیا  دیآیمرب  ینـس  هعیـش و  تایاور  رابخا و 
هک تسا  نیا  دزیگنایمرب  باجعا  هچنآ  تسا . هداد  نخس  داد  باب  نیا  رد  رّرکم  زین  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  هدرک  حرطم 

ار اهنآ  هتـشاد و  هلـصاف  اهگنـسرف  ربج  اب  هک  تسا  هدش  نیقلت  مالـسا  ردـص  مدرم  هب  تراهم  يداتـسا و  اب  نانچ  نآ  گرزب  میلاعت  نیا 
ردق و اضق و  هب  داقتعا  نیب  دناهتسناوتن  دناهدمآ …  یمالسا  نیملکتم  هک  اهدعب  تسا …  هدرواین  راب  هدارا  یب  هجیتن  رد  کلـسم و  يربج 
هک دـناهدش  ادـیپ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  يدارفا  رتمک  درذـگیم  نامز  نآ  زا  نرق  هدراهچ  هک  زورما  اـت  دـنراذگب و  قرف  ربج  هب  داـقتعا 

. دنراذگب قرف  هدیقع  ود  نیا  نیب  دنشاب  هتسناوت 

ناسنا تشونرس  رد  يونعم  لماوع  شقن 

ناسنا تشونرس  رد  يونعم  لماوع  شقن 

يدام ياههبنج  هب  رتشیب  میداد ، رارق  ثحب  دروم  ًالصفم  ردق  اضق و  رییغت  تشونرس و  باختنا  رد  ار  ناسنا  شقن  هک  نیشیپ  تاحفـص  رد 
رد تسین  يدام  لماوع  زا  رتمک  نآ  تیمها  اعطق  هک  زین  يرگید  يورین  يدام  لماوع  زجب  یلو  میتخادرپ ، ردق  اضق و  رد  ناسنا  یکیزیف  و 

هراشا لماوع  نیا  نیرتمهم  هب  ًـالیذ  هک  دـشابیم  يونعم  ياههدـیدپ  لـماوع و  هب  طوبرم  هک  تسا  رثؤم  اـهناسنا  تشونرـس  رییغت  نییعت و 
هحفص 60) : ) مینکیم
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شیاین اعد و   1

امش ات  دیناوخب  ارم  ْمَُکل : ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا  : » دیامرف تباجا  وا  ات  دننک  بلط  وا  زا  ار  دوخ  ياهزاین  هک  دهاوخیم  دوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ 
ُءاعّدلَا ( » 2 «. ) دنادرگیمرب دشاب  هدش  مکحم  یتخس  هب  هک  ار  يدیدش  ياضق  اعد  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  ( 1 «. ) منک تباجا  ار 

اضق يولج  ای  دشاب و  رثؤم  دناوتیم  ياهثداح  تشونرس  رد  هک  تسا  ردق  اضق و  رهاظم  زا  یکی  اعد  نیاربانب  اماْربِا » َمِْربُا  ْدَق  َو  َءاضَقلا  ُّدُرَی 
هحفص 61) . ) ص 216 اعد ، باتک  ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 2 رفاغ .  / 60 - 1 دریگب ***** . ار  ردق  و 

ناسحا هقدص و   2

(1 «. ) يزاس ناشهزیکاپ  كاپ و  نآ  هلیـسو  هب  ات  ریگب  هقدص  اهنآ  لاوما  زا  اِهب : ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  : » میرک نآرق 
قداص ماما  ( 2 «. ) ِرَّشلا َنِم  اباب  َنیْعبَـس  ُّدُسَت  َۀَقَدَّصلَا  : » ددـنبیم ار  اهرَـش  زا  رد  داتفه  هقدـص  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

زا دـننکیم  زارد  یگدـنز  يراکوکین  ببـس  هب  هک  یناسک  ِرامْعالِاب : ُشیعَی  نَّمِم  ُرَثْکَا  ِناـسْحِْالِاب  ُشیعَی  ْنَم  : » دـیامرفیم … مالـسلاهیلع 
ج راونالاراحب ، - 3 ص 321 . ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - 2 هبوت .  / 103 - 1 ( ***** 3 «. ) دنرتشیب دننکیم  یگدنز  یلصا  رمع  اب  هک  یناسک 
رب يدوهی  يدرم  هک : هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  داد  تاجن  گرم  زا  ار  يدوهی  درم  هک  ياهقدص  هحفص 62 ) . ) ص 140 ، 5

دنتفگ ار  ترضح  نارای  کیلع ! دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کیلع ! ماّسلا  تفگ : تشذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح 
. متفگ خـساپ  نینچ  نـیا  زین  نـم  دوـمرف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  َکـْیَلَع .» ُتْوَْـملَا   » تـفگ درک و  گرم  بـلط  وـت  يارب  زا  يو  هـک 

مزیه تفر و  ینک  مزیه  هب  يدوهی  نآ  دیوگ  يوار  دـشکب ، دزگب و  ندرگ  سپ  زا  ار  يدوهی  نیا  هایـس  يرام  هک  درک  هفاضا  ترـضحنآ 
رد هک  دـش  رادـیدپ  يرام  هاگان  داهنب . ار  اهمزیه  درم  هن ، ورف  مزیه  دومرف : ار  يو  ربماـیپ  تشگزاـب . هک  دـیئاپن  يرید  دروآ و  درگ  رایـسب 

، ماهدرکن مزیه  راک  زج  يراـک  تفگ : ياهدرک ؟ هچ  زورما  يدوهی  يا  دومرف : ترـضح  دـیزگیم . نادـند  هب  یبوچ  دوب و  اـهمزیه  نورد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مداد . هقدص  ینیکسم  هب  ار  يرگید  مدروخ و  ار  یکی  دوب  نان  صرق  ود  زین  مدروآ و  اجنیا  هدیشک  شود  هب  ار  نآ 

گرم هقدص  ِناْسنِْالا : ِنَع  ِءوُّسلا  َۀَتیَم  ُعَفْدَت  َۀَقَدَّصلا  َّنِا  : » اریز درک  عفد  يو  زا  ار  دنزگ  نآ  دنوادخ  لمع  نیدب  هحفص 63 )  ) دومرف و هلآ 
(1 «. ) دزاسیم رود  ناسنا  زا  ار  دب 

لکوت  3

هنادنـسپادخ حیحـص و  یفده  یگدنز  رد  رگا  هک  دـشاب  نئمطم  دـهدن و  هار  دوخ  هب  لزلزت  قح  هار  ندومیپ  رد  ناسنا  هکنیا  ینعی  لکوت 
دنوادخ ( 2 . ) دهدیم رارق  دوخ  تیامح  تحت  ار  وا  دنوادخ  دراذگاو ، ادخ  هب  ار  راک  هجیتن  دنک و  نآ  هجوتم  ار  دوخ  تیلاعف  دنیزگرب و 

هار رد  هک  یسک  نآ  ارْدَق : ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ُهّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَا  ُِغلاب  َهّللا  َّنِا  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم قالط  هروس  هیآ 3  رد 
پاچ افولا ، هسسؤم  توریب ، ص 2 121  ج 4 ، راونالاراحب ، - 1 نامرف و *****  ادخ  تسا . سب  ار  وا  دنوادخ  دـنک  دامتعا  ادـخ  هب  قح 
هجیتن هب  ار  دوخ  مکح  هحفص 64 ) . ) 1379 ناریا ، یسرد  ياهباتک  رشن  پاچ و  تکرش  یهاگشناد ، شیپ  هرود  یمالـسا ، شنیب  - 2 مود .

ملاع ماظن  ارْدَق » ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ُهّللا  َلَعَج  ْدَـق   » هلمج اب  فیرـش  هیآ  نیا  رد  تسا .» هداد  رارق  ياهزادـنا  ردـق و  زیچ  ره  يارب  ادـخ  دـناسریم 
ینعی دـناسریم . هجیتن  هب  ار  دوخ  نامرف  دـنوادخ  هک  دـیامرفیم  لاح  نیع  رد  تسا ، هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  لولعم » تلع و   » ماـظن ینعی 

رارق عاعـشلاتحت  ار  يرهاـظ  لـماوع  دوشیم و  عقاو  يرگید  ناـیرج  دـیآیم ، ناـیم  هب  یبـیغ  تادـییأت  يونعم و  طـباور  ياـپ  هک  اـجنآ 
. دهدیم

محر هلص   4
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هب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هب  دوشیم . رمع  يدایز  ثعاب  رما  نیا  هب  مادقا  هک  یبسن  شیوخ  موق و  هب  ندزرـس  ینعی  محر  هلص 
: ِرامْعالا ِیف  ِنادیزَی  ِرایّدلا و  ِنارُمعَی  ِراوِْجلا  ُنسُح  ِمِحَّرلا و  ُۀَلِص  مالـسلاهیلع : هّللادبع  وبا  لاق  : » دیئامرف هجوت  راونالاراحب  دلج 16  زا  لقن 

خیـش یلاما  باتک  زا  بیجع  یثیدـح  هب  نونکا  دـنکیم .» دایز  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهـش  هیاسمه  اب  يراـتفر  شوخ  ندرک و  محر  هلص 
یتسردب َنُولَصاوَتَیَف : اراُّجف  َنُونوُکََیل  َموَْقلا  َّنِا  ِمِحَّرلا  ُۀَلَِصل  اباَوث  ِۀَعاّطلا  َلَجْعَا  َّنِا  : » دیئامرفب هجوت  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  لقن  هب  دیفم 

هکنآ دوجواب  دوشیم  دایز  ناشلام  دـننکیم  محر  هلـص  هک  یموق  تسا  محر  هلـص  باوث  تهج  زا  تعاـطا  نیرتيروف  هک  هحفص 65 ) )
(1 «. ) دنتسه هراکدب  رجاف و 

ردام ردپ و  ندرک  دونشخ   5

رگا َْکیَِدلا : َّرُـسَف و  َكِرْمُع  یف  ُهّللا  َدیزَی  ْنَا  َْتبَبْحَا  ْنِا  َو  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  راونالاراحب  دلج 16  زا  لقن  هب  یثیدـح  رد 
«. نک دونشخ  ار  تردام  ردپ و  دنک  دایز  ار  ترمع  ادخ  هک  يراد  تسود 

ندرکن هانگ   6

رد دـنراذگیم و  یقاـب  ناـهج  نیمه  رد  ار  دوخ  یعـضو  راـثآ  تشاد  دـنهاوخ  لاـبند  هب  نیـسپاو  زور  رد  هک  يرفیک  رب  هوـالع  ناـهانگ 
: ِرامْعالِاب ُشیعَی  نَّمِم  ُرثکا  ِبُونُّذـلِاب  ُتوُمَی  ْنَم  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنهدیم . رییغت  زین  ار  اـم  يویند  تارّدـقم  تقیقح 
هب هک  هحفص 66 ) . ) 129 ، 126 ص 124 ، زیربـت ، ، 1329 يزیربت ، يوسوم  یلع  تداعـس ، تحـص و  باـتک  زا  لـقن  هب  و 2 -  یناسک 1 

َدبَعلا َّنِاَف  ِبُونُّذلا  ُرَذِْحا  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ( 1 «. ) دننکیم دایز  ياهرمع  هک  دنتـسه  یناسک  زا  رتشیب  دنریمیم  ناهانگ  هلیـسو 
هک دوشیم  هظحـالم  ( 2 «. ) دوشیم هتـشادزاب  وا  زا  قزر  دـنکیم  هانگ  نوچ  هدـنب  اریز  دـیزیهرپب  ناـهانگ  زا  قزّرلا : ُهنَع  ُسِبْحَیَف  َِبنْذََـیل 

ردق اضق و  دوخ  زین  تارییغت  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنـشابیم  ردـق  اضق و  لیدـبت  رییغت و  للع  دـنهدیم  رییغت  ار  يزور  لجا و  هک  ناهانگ 
ناسنا رذوبا  يا  ُُهبیُصی : ِبنَّذلِاب  ُهَقزِر  ُمَرُْحَیل  ُلُجَّرلا  : » رذابا ای  دنیامرفیم  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنـشابیم . یهلا 

ج3،ص همکحلا ، ُنازیم  - 1 ( ***** 3 «. ) ددرگیم مورحم  دش ، ررقم  يو  رب  هک  شیوخ  يزور  زا  اسب  هچ  دنکیم  هک  یهانگ  ببـس  هب 
همجرت يراـفغ ، رذوـبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هیاـمنارگ  ياهدـنپ  باـتک  زا  لـقن  هب  - 3 ص 266 . ذـخأم ، ناـمه  - 2 . 267

يراکوکین و ملظ ، لدـع و  هانگ ، تعاـط و  میریگیم : هجیتن  سپ  هحفص 67 ) . ) مق ، 1372 هدیزگرب ، رـشن  رتفد  يزیربت ، لیلجت  بلاطوبا 
دنشابیم و رثؤم  يزور و …  تمالس ، رمع و  رظن  زا  رشب  تشونرس  رد  هک  دنتسه  يونعم  لماوع  زا  اهنیا  لاثما  نیرفن و  اعد و  يراکدب ،

. دنراد دوخ  يارب  صوصخم  ياهباسح  هلسلس  کی 

قح هار  رد  تادهاجم   7

(1 «. ) دنکیم تباث  ار  ناتیاهماگ  دنکیم و  يرای  ار  امش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  نید  رگا  ْمُکَماْدقَا : ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهّللا  اُورُْصنَت  ْنِا  »

نارادناج هب  ندرک  یکین   8

ردام ردپ و  لیبق  زا  قوقح ) نابحاص   ) دنراد یّقح  ناسنا  ندرگ  رب  هک  یناسک  هژیو  هب  ناسنا  ناویح و  زا  معا  نارادـناج  هب  ندـناسر  رازآ 
يراکوکین و ملظ ، لدع و  يردهدرپ ، هبوت و  هانگ ، تعاط و  یلک  روط  هب  دراد . لابند  هب  يدب  تارثا  زین  ییایند  یگدنز  نیمه  رد  ملعم  و 

کی دنشابیم و  ّرثؤم  يزور و …  تمالس ، رمع ، رظن  زا  رـشب  تشونرـس  رد  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  اهنیا  لاثما  نیرفن و  اعد و  يراکدب ،
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هحفص 68) . ) دّمحم  / 7 - 1 دنراد ***** . دوخ  يارب  صوصخم  ياهباسح  هلسلس 

يرَدَق هملک 

رابخا و رد  ابلاغ  تسا ، مالک  ءاملع  حالطـصا  نیرتفورعم  بسح  هب  میدیمان  يرَدَق  ار  رـشب  رایتخا  يدازآ و  نارادفرط  اجنیا  رد  ام  هکنیا 
نویربج تایاور و  رابخا و  یـضعب  رد  نیملکتم و  نابز  رد  يرَدَـق  هملک  الاو  تسا  هدـش  هدرب  راکب  دروم  نیمه  رد  هملک  نیا  زین  تایاور 
لامعا زا  ار  ریدـقت  هک  يدازآ  رایتخا و  نارادـفرط  مه  دـناهدوب و  یلک  ریدـقت  هب  لئاق  هک  ربج  نارادـفرط  مه  یلک  روطب  دوشیم ؛ قالطا 

هحفص 69) . ) تسا هدناوخیم  يرَدَق »  » قالطا زا  دناهدرکیم  یفن  رشب 

ردق اضق و  یمومع  یملع و  هبنج 

یلمع و فیدر  رد  هک  دراد  یگتسیاش  رظن  ود  زا  یلو  تسا  طوبرم  هعیبطلا  ءاروام  یلک و  هفسلف  هب  تسا و  یکیزیفاتم  هلأسم  نیا  دنچره 
تیفیک یعامتجا و  یلمع و  یگدـنز  رد  دـنکیم  ادـیپ  هلأسم  نیا  رد  صخـش  هک  يرکفت  زرط  هک  رظن  زا  یکی  دریگ . رارق  زین  یعاـمتجا 

رد يریثأـت  هتـسب و  تسد  تسا  يدوـجو  تسا  دـقتعم  هک  یـسک  هیحور  هک  تسا  یهیدـب  تسا . رثؤـم  ثداوـح  اـب  وا  هلباـقم  دروـخرب و 
رد تسا . توافتم  تسا  هدش  هدیرفآ  دازآ  ّدح و  تسا  دقتعم  دنادیم و  دوخ  تشونرـس  رب  مکاح  ار  دوخ  هک  یـسک  اب  درادـن ، تشونرس 

ثودـح و لیبق ، زا  دـنرادن  رثا  ناسنا  یگدـنز  شور  لمع و  هیحور و  رد  دنـشابیمن ، هنوگ  نیا  یفـسلف  لـئاسم  زا  يرایـسب  هک  یتروص 
دوجولا بجاو  تافص  تاذ و  تینیع  دحاو ، زا  ریثک  رودص  عانتما  بابسا و  للع و  ماظن  ملاع ، داعبا  یهانتیب  یهانت و  ملاع ، ینامز  مودق 

هلأـسم هک  تهج  نیا  زا  رگید  هحفـص 70 ) . ) دـنرادن صخـش  یعامتجا  هیحور  یلمع و  شور  رد  يریثأت  لئاسم  هنوگنیا  اهنیا . لاـثما  و 
رد هک  يدارفا  تیمومع  رظن  زا  تسا ، یـصوصخ  لـئاسم  فیدر  رد  لـح  هار  ندرک  ادـیپ  رظن  زا  هکنیا  نیع  رد  ردـق  اـضق و  تشوـنرس و 
هک یناسک  همه  نهذ  يارب  هک  تسا  یلئاـسم  زا  هلأـسم  نیا  ینعی  تسا . یمومع  لـئاسم  فیدر  رد  دنتـسه  نآ  يارب  یلح  هار  يوجتـسج 

دنادب تسا  دنمقالع  اعبط  یـسک  ره  اریز  دریگیم . رارق  هقالع  دروم  دوشیم و  حرط  دنراد  یلک  لئاسم  رد  ندیـشیدنا  ییاناوت  هلمجلایف 
یهار نیا  رد  دوخ  زا  وا  دنکیم و  نییعت  ار  وا  یناگدنز  ریسم  تسین  ریذپناکما  نآ  زا  فلخت  هک  یعوطقم  موتحم و  تشونرـس  کی  ایآ 
ریـسم دـناوتیم  دوخ  وا  تسین و  راک  رد  یتشونرـس  نینچ  ای  يداـب !؟ دـنت  فک  رد  تسا  یهاـک  رپ  دـننام  درادـن !؟ يراـیتخا  دوریم  هک 

، دنراد یصوصخ  هحفـص 71 )  ) هبنج لح  هار  نتفای  رظن  زا  هکنانچمه  هک  یلک  هفـسلف  لئاسم  ریاس  فالخرب  دنک . نییعت  ار  دوخ  یگدنز 
فیدر رد  ناوتیم  ار  هلأسم  نیا  رظن  ود  نیا  زا  دنشابیم . یصوصخ  هبنج  ياراد  زین  لح  هار  نتفای  يارب  وجتـسج  هب  ناهذا  هجوت  هبنج  زا 

ردق و اضق و  هب  داقتعا  ار  نیملـسم  طاطحنا  تلع  نیرتگرزب  مالـسا  نیدقتنم  زا  یخرب  درک . حرط  زین  یعامتجا  یمومع و  یلمع و  لئاسم 
عامتجا ای  درف  طاـطحنا  دوکر و  ببـس  تشونرـس  هب  داـقتعا  رگا  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اـعبط  اـجنیا  دـناهدرک . رکذ  یلبق  تشونرس 
تامیلعت زج  هلأسم  نیا  دنتشادن و  داقتعا  یلبق  تشونرس  ردق و  اضق و  هب  اهنآ  ایآ  دندوبن ؟ روطنیا  لوا  ردص  ناناملسم  ارچ  سپ  دوشیم 

ردق اضق و  هب  اهنآ  داقتعا  عون  هکنیا  ای  دناهتفگ و  یئاپورا  نیخروم  زا  یضعب  هکنانچمه  دش . دراو  مالسا  ملاع  رد  دعب  دوبن و  مالسا  هیلوا 
دناهتـشادن داقتعا  تشونرـس  هب  هکنیا  نیع  رد  اهنآ  ینعی  تسا ؟ هتـشادن  تافانم  تیلوئـسم  يدازآ و  رایتخا و  هب  داقتعا  اب  هک  هدوب  يروط 

يرکفت زرط  نینچ  رگا  دـهد ، رییغت  ار  نآ  تسا  رداق  ناسنا  تسا و  ناـسنا  هدارا  راـیتخا و  تحت  يوحن  هب  تشونرـس  هک  دـناهدوب  دـقتعم 
هحفص 72) ( ؟ تسا هدوب  ینابم  لوصا و  هچ  ساسارب  رکفت  زرط  نآ  دناهتشاد 

ردق اضق و  نآرق و 

ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًاریثَک  َّنَدیزََیل  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیْدیَأ  ْتَّلُغ  ٌَۀلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  »
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َو ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر 
( یهلا  ) تمحر زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشیاهتـسد  تسا ، هتـسب  ریجنز  هب  ادخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  و  َنیدِـسْفُْملا : ُّبُِحی  ُهَّللا ال 

لزان تراگدرورپ  فرط  زا  وت  رب  هک  تایآ  نیا  دـشخبیم و  دـهاوخب  هنوگره  تسا  هداـشگ  وا  تردـق )  ) تسد ود  ره  هکلب  دـنوش ، رود 
یگنج شتآ  نامز  ره  میدـنکفا و  تمایق  زور  ات  ینمـشد  توادـع و  اهنآ  نایم  رد  دـیازفایم و  اهنآ  زا  يرایـسب  رفک  نایغط و  رب  هدـش 

هحفص 73) ( ) 1 «. ) درادن تسود  ار  نادسفم  دنوادخ  دننکیم و  شالت  نیمز  رد  داسف  يارب  تخاس و  شوماخ  دـنوادخ  ار  نآ  دـنتخورفا 
دوهی هک  تسا  يداـقتعا  هب  هراـشا  هیآ  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلامهیلع  تیبـلها  قیرط  زا  هک  یتاـیاور  زا  يرایـسب  زا 

دیاب هچنآ  هدرک و  نّیعم  ار  زیچ  همه  دنوادخ  تقلخ  زاغآ  رد  هک  دندوب  دقتعم  دنتشاد و  ضیوفت  تشونرس و  ردق و  اضق و  هلأسم  هرابرد 
هب ( 2 « ) ِناتَطوُْسبَم ُهادَـی  َْلب   » هیآ لیذ  هتبلا  دـنک . داجیا  نآ  رد  رییغت  دـناوتیمن  ًالمع  مه  وا  دوخ  یتح  تسا و  هتفرگ  ماجنا  دریگب ، ماـجنا 

یماگنه اریز  دریگ ، رارق  ریـسم  کی  رد  لوا  ینعم  اب  دناوتیم  زین  مود  ینعم  یلو  دنکیم  دییأت  ار  لوا  ینعم  نامه  دمآدهاوخ  هک  يروط 
داد رییغت  ناوتیمن  ار  تشونرـس  تسا و  تشونرـس  کی  نیا  دندوب  دقتعم  درک  بورغ  ناشلابقا  هراتـس  دروخ و  مه  هب  دوهی  یگدـنز  هک 

هحفـص 74) . ) هدئام  / 64 - 2 هدـئام .  / 64 - 1 تسا ***** . هتـسب  ادـخ  تسد  ًالمع  هدـش و  نییعت  اهتشونرـس  نیا  همه  زاـغآ  زا  اریز 
نخـس نیا  رطاخ  هب  داب و  ریجنز  رد  اهنآ  تسد  دیوگیم : اوران  هدیقع  نیا  زا  تّمذم  شهوکن و  ناونع  هب  تسخن  اهنآ  خساپ  رد  دنوادخ 

رب نم  یتخاس ، هارمگ  ارم  هک  نونکا  تفگ : َمیقَتْسُْملا : َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََال  ینَْتیَوْغَا  آِمبَف  َلاق  ( » 1 . ) دندرگ رود  هب  ادخ  تمحر  زا  اوران 
داد و دـنوادخ  هب  ربج  تبـسن  شیوخ ، هئربت  يارب  ناطیـش  هک  دـیآیمرب  قوف  هیآ  زا  ( 2 «. ) منکیم نیمک  اـهنآ  يارب  وت  میقتـسم  هار  رس 
زا هـک  تـسا  یثیدـح  نخـس  نـیا  رب  هاوـگ  درک . مهاوـخ  شـشوک  مدآ  لـسن  یهارمگ  رد  زین  نـم  یتخاـس  هارمگ  ارم  وـت  نوـچ  تـفگ :

. هدئام هروس  هیآ 64  لیذ  هیمالسا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ناوج ، ریـسفت  - 1 ماگنه *****  هب  : » هک هدش  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما 
، میداد ماجنا  هچنآ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  درک و  لاؤس  ردق " اضق و   " زا يدرمریپ  نیفـص ، زا  تعجارم  هحفص 75 ) . ) فارعا  / 16 - 2

لطاب رادنپ  نیا  زا  ار  وا  مامت  تدـش  اب  ترـضح  تسا ، ربج  هلأسم  نامه  روظنم  هک  تشادـنپ  نینچ  درمریپ  هدوب ، » یهلا  ردـق  اضق و  همه 
تب راتفگ  نیا  ِناطیَّشلا : ِبْزِح  َو  ِنامْحَّرلا  ِءامَـصُخ  ِناثْوالا و  ِةَدَبَع  ِناوِْخا  ُۀـَلاقَم  َْکِلت  : » دومرف وا  هب  یلـصفم  نانخـس  نمـض  تشادزاب و 

راگدرورپ فیلاکت  اهنامرف و  ینعی  یعیرـشت  ردق  اضق و  ینعم  هب  ار  ردـق  اضق و  سپـس  تسا » ناطیـش  بزح  ادـخ و  نانمـشد  ناتـسرپ و 
اهَمَْعنَا ًۀَـمِْعن  ارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللا  َّنَِاب  َِکلذ  ! » دوب ناطیـش  دز  ربج  بتکم  زا  مد  هک  یـسک  نیتسخن  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  دومرف و  ریـسفت 

رییغت هداد  یهورگ  هب  هک  ار  یتـمعن  چـیه  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  ٌمیلَع : ٌعیمَـس  َهـّللا  َّنَاَو  ْمِهِـسُْفنَِاب  اـم  اوُرِّیَُغی  یّتَـح  ٍمْوَـق  یلَع 
ار ینوگانوگ  ياهتلم  ماوقا و  خیرات ، هحفص 76 ) ( ) 1 «. ) تسا اناد  اونش و  دنوادخ  دنهد و  رییغت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  نآ  زج  دهدیمن 

طاـطحنا هلحرم  نیرتنییاـپ  هب  هک  ار  یهورگ  دـندرک و  یط  تعرـس  هب  ار  یقرت  لـحارم  نـیرخآ  هـک  ار  یهورگ  دـهدیم ، ناـشن  اـم  هـب 
یمراهچ هورگ  دندش ، دنلبرس  دنمورین و  رگید  زور  اما  دندوب ، هدروخ  تسکش  هدناماو و  هدنکارپ و  زور  کی  هک  یموس  هورگ  دندیسر ،
فلتخم ياههنحـص  ربارب  زا  هک  یناـسک  دنرایـسب  دـندرک . طوقـس  يراوخ  تلذ و  هرد  رعق  هب  راـختفا  هلحرم  نیرتیلاـع  زا  سکع  هب  هک 

یلصا لماوع  للع و  یسررب  ياج  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  زین  دننک و  نآ  رد  ياهشیدنا  نیرتمک  هکنیا  نودب  دنرذگیم ، یناسآ  هب  خیرات 
موهوم و لماوع  اـی  دـنرادن و  هدـهع  هب  ار  یـساسا  شقن  هک  ّتیمها  مک  لـماوع  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  اـهتلم ، گرم  تاـیح و  ییاـنبریز  و 

ياهتسایـس ناگناگیب و  هب  ار  دوخ  یتخبدـب  تلع  ماـمت  يرایـسب  هحفـص 77 ) . ) لاـفنا  / 53 - 1 دـنزادنایم ***** . یلاـیخ  یفارخ و 
هب تسد  ياهدع  ماجنارس  دنرادنپیم . كالفا  فلاخم  قفاوم و  شدرگ  دولوم  ار  ثداوح  نیا  همه  ياهدع  دنهدیم و  تبسن  اهنآ  برخم 

هیجوت قیرط  نیا  زا  ار  نیریـش  خـلت و  ثداوح  همه  دـننزیم و  لابقا  علاط و  سناش و  اـی  شاهتفاـی و  فیرحت  موهفم  هب  ردـق  اـضق و  نماد 
و اهدرد »  » یلـصا هطقن  يور  تشگنا  قوف  تایآ  رد  نآرق  دـنراد . تشحو  یعقاو  للع  كرد  زا  هک  تسا  نیا  ربارب  اهنیا  همه  دـننکیم .
دینک و وجتسج  ار  اهنیمز  اهنامسآ و  تسین  مزال  یلصا  لماع  نتفای  يارب  دنیوگیم : هدراذگ و  تسکش  يزوریپ و  لماوع  و  اهنامرد » »
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یعامتجا تاماظن  رد  دوخ و  قالخا  هیحور و  رکف و  رد  دوجو ، رد  اهنت  تسا  یفاک  هکلب  دـیتفیب  هار  يرادـنپ  موهوم و  لماوع  لابند  هب  ای 
هحفص 78) ( ) 1 . ) تسا اجنیا  رد  تسه  هچره  دینک ، وجتسج  ناتدوخ 

عونمم اهربج  ریاس  خیرات و  ربج  تشونرس و  ربج 

دـشاب هدـش  نییعت  شیپ  زا  هک  یـصاخ  تشونرـس  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  ینـشور  هب  قوف  هیآ  زا  هک  يرگید  مهم  عوضوم 
هک تسا  ییاهینوگرگد  ناسنا  یگدنز  خیرات و  هدـنزاس  لماع  هکلب  تسین ، طیحم »  » و نامز » ربج   » و خـیرات » ربج   » ریثأت تحت  درادـن و 

همه دنیوگیم  دنتـسه و  يربج  ردق  اضق و  هب  دقتعم  هک  اهنآ  نیاربانب  دوشیم . ادیپ  شدوخ  هدارا  هب  وا  حور  رکف و  قالخا و  شور و  رد 
يدام ربج  نینچمه  دنوشیم و  موکحم  قوف  هیآ  اب  تسا  راگدرورپ  يرابجا  تساوخ  هحفص 79 ) . ) ناوج ریسفت  - 1 هب *****  ثداوح 

يداصتقا و عاضوا  یگنوگچ  موکحم  ار  وا  هک  طـیحم  ربج  اـی  دـنادیم و  تثارو  لـصا  ریذـپانرییغت و  زیارغ  تسد  هچیزاـب  ار  ناـسنا  هک 
شیوخ تسد  هب  ار  دوخ  تشونرـس  تسا و  دازآ  ناسنا  تسا ، تسردان  شزرایب و  نآرق  مالـسا و  بتکم  رظن  زا  دـنادیم  دـیلوت  طیارش 

راختفا و دوخ  يارب  هک  دراد  تسد  رد  ار  دوخ  خـیرات  تشونرـس و  مامز  میدـناوخ ، قوف  هیآ  رد  هک  یلـصا  هب  هّجوت  اب  ناسنا ، دزاـسیم .
عضو رد  ات  شدوخ  تسد  هب  وا  ياود  تسوا و  دوخ  زا  وا  درد  دزاسیم ، تلذ  تسکش و  راتفرگ  ار  دوخ  هک  تسوا  دنیرفآیم و  يزوریپ 
نآرق تایآ  زا  یخرب  رد  ( 1 . ) دش دهاوخن  ادیپ  شتـشونرس  رد  يرییغت  دنکن  ضوع  ار  نتـشیوخ  يزاسدوخ  اب  دوشن و  ادیپ  ینوگرگد  وا 

هب رگم  دـهدیمن  خر  ناـهج  رد  هحفص 80 ) . ) ناوج ریـسفت  - 1 ياهثداح *****  چـیه  هکنیا  تشونرـس و  تلاخد  تموکح و  اـحیرص 
َّالِإ ْمُکِـسُْفنَأ  یف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  : » لیبق زا  تسا  هدش  دییأت  هدوب  طوبـضم  یباتک  رد  ًالبق  هثداح  نآ  و  یهلا ، تیـشم 

هکنآ زا  لبق  هکنآ  رگم  دسریمن  امش  هب  امش  سوفن  رد  ای  نیمز  رد  یتبیـصم  چیه  ٌریـسَی : ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  یف 
چیه ٍمُوْلعَم : ٍرَدَِقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَْدنِع  َّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  ( » 1 «. ) تسا ناسآ  ادخ  رب  نیا  هدـش و  تبث  یباتک  رد  مینک  رهاظ  ار  نآ 
ٍءْیَـش ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ( » 2 «. ) میتسرفیمن ورف  نیعم  هزادـنا  هب  زج  ار  نآ  اـم  تسا و  اـم  دزن  رد  نآ  ياـههنازخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ 

اَّنِإ ( » هحفص 81 . ) قالط  / 3 - 3 رجح .  / 21 - 2 دیدح .  / 22 - 1 ( ***** 3 «. ) تسا هداد  رارق  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  ادـخ  انامه  ًارْدَـق :
هارمگ و دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  ُءاشَی : ْنَم  يدـْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهّللا  ُّلُِضیَف  ( » 1 «. ) میدیرفآ هزادناب  ار  زیچ  همه  ام  ٍرَدَِقب : ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک 

رثؤم دوخ  تشونرـس  رد  راتخم و  دوخ  لمع  رد  ناسنا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایآ  اما  ( 2 «. ) دنکیم تیاده  دـهاوخب  ار  سک  ره 
هکنآ رگم  دنکیمن  ضوع  ار  یمدرم  چیه  عضو  ادخ  ْمِهِسُْفنَِأب : ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ  . » دهد رییغت  ار  نآ  دناوتیم  تسا و 

و ِدـیبَْعِلل : ٍمَّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  ( » هحفـص 82 . ) میهاربا  / 4 - 2 رمق .  / 49 - 1 ( ***** 3 «. ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  یناـسفن  عضو  اـهنآ  دوخ 
هب هک  تسین  نانچ  ادـخ  َنوُِملْظَی : ْمُهَـسُْفنَا  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهّللا  َناک  اـم  َو  ( » 1 «. ) دشابیمن رگمتس  ناگدنب  هب  تبـسن  تراگدرورپ 
رد ِساّنلا : يِدـْیَا  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداـسَْفلا  َرَهَظ  ( » 2 «. ) دندرکیم متـس  نتـشیوخ  هب  هک  دندوب  نانچ  نانآ  یلو  دـنک  متـس  اهنآ 
هار ار  ناسنا  و  ًاروُفَک : اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  ( » 3 «. ) تسا هدش  دیدپ  یهابت  داسف و  مدرم  دـب  رادرک  هطـساو  هب  ایرد  ارحص و 

دهاوخ هک  ره  دروآ و  ناـمیا  دـهاوخ  هک  ره  ْرُفْکَْیلَف : َءاـش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ( » 4 «. ) ساپـسان ای  تسا  رازگـساپس  ای  دوخ  وا  میدومن 
هتسد ود  نیا  هحفـص 83 ) . ) رهد  / 3 - 5 مور .  / 41 - 4 توبکنع .  / 40 - 3 تلصف .  / 46 - 2 دعر .  / 11 - 1 ( ***** 5 «. ) دزرو رفک 

تفریذپ و ار  هتسد  کی  رهاظ  دافم  دیاب  اهنآ  هدیقع  هب  دناهدش . هتخانش  رگیدکی  ضراعم  مالک  ءاملع  ریسفت و  ءاملع  بلاغ  رظن  زا  تایآ 
رـشب راـیتخا  يدازآ و  رادـفرط  هک  یهورگ  دـش ، ادـیپ  باـب  نیا  رد  رکفت  زرط  ود  هک  لوا  نرق  مود  هـمین  زا  درک . لـیوأت  ار  رگید  هتـسد 

« يرَبَج  » دندرک لیوأت  ار  تایآ  دندوب و  ریدقت  هدیقع  رادفرط  رگید  هورگ  و  يرَدَق »  » دـندرک هیجوت  لیوأت و  ار  تایآ  لوا  هتـسد  دـندش ،
. دندش هدیمان 
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ردق اضق و  هناگجنپ  داعبا 

یسانشدوخ ردق و  اضق و   1

رترب تادوـجوم ، رگید  زا  اردوـخ  مینادـب ، راـتخم  اـهراک  ماـجنا  زا  ار  یمدآ  هاـگره  تساـم ؛ سفن  نوؤـش  زا  راـیتخا » هدارا و   » کـش یب 
زا ار  وا  رگا  یلو  راـیتخا  هدارا و  يور  زا  هن  تسا  زیارغ  تعیبـط و  ساـسارب  تادوجوم ، رگید  تانکـس  تاـکرح و  اریز  تفاـی ؛ میهاوـخ 

، بوچ اـب  یمدآ  تروص ، نیا  رد  میتـسناد ، نوریب  لـماوع  هدارا  ـالب  زا  روـبجم و  اـهراک  هحفـص 84 ) . ) فهک  / 49 - 1 ماـجنا ***** 
. تشاد دهاوخن  یقرف  تاناویح  تخرد و  گنس ،

یسانشادخ ردق و  اضق و   2

میهاوخ ادعب  هکنانچ  اریز  دراد ، طابترا  دنوادخ  تردق  هب  رگید  یتهج  زا  لدع و  هب  یظاحل  زا  دـیحوت و  هب  یتهج  زا  رایتخا  ربج و  هلأسم 
مومع یلاـعفا و  دـیحوت  دـشاب ، تسرد  ضیوفت »  » رگا و  تشاد . دـهاوخن  موهفم  یهلا ، لدـع  دـشاب ، تسرد  لاـمعا ، رد  ربج »  » رگا دـید 

تلاخد و هنوگچیه  دنوادخ  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  دوخ  هب  صوصخم  ضیوفت ، تروص  رد  مدرم  مامعا  اریز  تفر ؛ دـهاوخ  نیب  زا  تردـق 
هحفص 85) . ) دوب دنهاوخ  زاینیب  دنوادخ  زا  يدارا  لاعفا  هریاد  رد  اهناسنا  هوالع  هب  تشاد . دهاوخن  نآ  رد  يریثأت 

یسانش داعم  ردق و  اضق و   3

نـشور رایـسب  و  تسا . يدبا  ناهج  داعم و  هلأسم  هدش ، لزان  اهنآ  هرابرد  ینآرق ، هیآ  هک 1400  مالـسا  يداقتعا  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی 
هب روبجم  ار  مدرم  مه  دـنوادخ ، هک  تشاد  دـهاوخن  انعم  تسا و  لاـمعا  ماـجنا  رد  یمدآ  راـیتخا  يدازآ و  رب  ینتبم  لـصا ، نیا  هک  تسا 

دننک و مکحم  ار  يداقتعا  لصا  نیا  يانبریز  زابرید ، زا  نیملسم  هک  تشاد  اج  دیامرف !! باثم  ای  بذعم و  ار  اهنآ  مه  دنک و  لامعا  ماجنا 
. تسا رگید  هنوگ  هب  ای  راتخم و  ای  روبجم  اهراک  ماجنا  رد  یمدآ  هک  دنهد  حیضوت 

قالخا قوقح و  ردق و  اضق و   4

هب هّجوت  هک  يزیچ  نیتسخن  اریز  دراد ؛ قالخا  قوقح و  ملع  نادنمشناد  نارازگ و  نوناق  راک  اب  میقتـسم  طابترا  همه ، زا  شیپ  هلأسم ، نیا 
هدارا و نینچ  ياراد  یمدآ ، رگا  هک  تساهراک  ماجنا  رد  ناسنا  رایتخا  هدارا و  هلأسم  دراد ، ترورض  قالخا ، يراذگنوناق و  راک  رد  نآ ،

کی يوس  هب  شـشوک  شالت و  حور  و  تفر . دهاوخ  نیب  زا  یقالخا  یقوقح و  ماظن  و  تشاد . دـهاوخن  یفیلکت  هنوگچیه  دـشابن ، رایتخا 
يراذـگنوناق و ماظن  يانبریز  یمدآ  زا  لـمع  رودـص  یگنوگچ  تخانـش  نوچ  نیارباـنب ، هحفـص 86 ) . ) دش دهاوخ  دوبان  رتهب ، یگدـنز 

لئاسم نیرتیلاجنج  زا  یکی  هدمآ و  لمع  هب  رایتخا » ربج و   » هلأسم هرابرد  یسررب  ثحب و  همه  نیا  ور ، نیا  زا  هتفریم ، رامـش  هب  قالخا 
. تسا هدش  هدرمش  یمالسا ، يداقتعا 

« تایاور تایآ و  حیحص  تخانش  ردق و  اضق و   » 5

اهنآ رهاوظ  زا  دـید  میهاوخ  ادـعب  هکناـنچ  یـصاخ  هقرف  یـسایس و  یعاود  هدـش و  دراو  هنیمز  نیا  يداـیز  تاـیاور  تاـیآ و  هک  اـجنآ  زا 
هحفص  ) ینیب ناهج  حیحص  كرد  هجیتن  رد  طوبرم و  تایاور  تایآ و  حیحـص  تخانـش  ور  نیا  زا  دندرکیم ، تسردان  ياهيرادربهرهب 

ره رد  دنیامن . يرتشیب  راک  هنیمز  نیا  رد  هتسیرگن و  يرتشیب  تقد  اب  هلأسم  نیا  هب  یمالسا  نادنمـشناد  هک  هدرکیم  باجیا  یمالـسا  ( 87
يدساف راکفا  شیادـیپ  بجوم  مهف ، رد  هابتـشا  هجیتن  رد  زین  یهاگ  دـهدیم و  لکـش  رییغت  لامک ، لصا  ریخ و  هدـیقع  هک  تسا  تروص 
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هدـیدرگ دـساف  هدـیقع  نآ  هب  هنوگچ  هک  دـنادیمن  دوخ  حیحـص ، هدـیقع  بحاص  هک  دوشیم  بجوم  ار  یتسیاشان  ياهراک  ددرگیم و 
هدوب لیصا  حیحـص و  نوناق  هدیقع و  نآ  زا  یـشان  اوران ، لامعا  نیا  هک  درادنپیم  نینچ  دروخیم ، ار  رهاوظ  لوگ  هک  یـسک  هتبلا  تسا .

هب هدـمآ ، دوجو  هب  ناـیدا  لوصا  زا  یـضعب  رد  تاـفیرحت  اـهینوگرگد و  بلغا  كرد ، ءوس  اهیـشیدنا و  هنوراو  نیمه  هجیتن  رد  تسا !
نیا هک  هدش  هدید  رایـسب  و  تسا . هدوب  هتکن  نیمه  هدش  ادـیپ  ینید  ره  رد  هک  ییاهتعدـب  رتشیب  یلـصا  ّتلع  تفگ ، ناوتیم  هک  يروط 

لامعا أشنم  دارفا و  تلـصخ  تعیبط و  یهابت  داسف و  همـشچرس  دراد ، لاـبند  هب  هک  ییاهتعدـب  اـهيورجک و  تاـفارحنا و  هحفص 88 ) )
مدرم زا  یـضعب  هک  تسا  هداد  قوس  راوگان ، ییاهن  تشونرـس  يدوبان و  هب  ار  نآ  هب  ـالتبم  راـتفرگ و  دارفا  هک  اـجنآ  اـت  هدـیدرگ  دنـسپان 
کی هب  هتـسباو  حول  هداس  مدرم  زا  یـضعب  دنـسپان  ياهرادرک  دانتـسا  هب  ای  دنهد و  رارق  هلمح  دروم  ار  نایدا  زا  ینید  علطم ، ریغ  هاگآان و 
نییآ رد  هک  تسا  ردـق » اضق و   » هدـیقع دراوم ، نیمه  هلمج  زا  دـننک . دادـملق  موهوم  مه  ار  لیـصا  حیحـص و  دـیاقع  ياهدـیقع ، اـی  نید 

هرابرد و  دندش ، هابتـشا  راچد  یئاپورا  علطم  ریغ  دارفا  زا  يرایـسب  هلأسم  نیا  رد  دوریم . رامـش  هب  یتدیقع  یـساسا  داوم  زا  یکی  مالـسا ،
تمه و هکنآ  رگم  هدرکن  ادیپ  خوسر  ملاع ، للم  زا  یتلم  نایم  رد  هدیقع  نیمه  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  هدرب و  حیحـص  ریغ  ياهنامگ  نآ ،

تافص هاگآان ، هورگ  نیا  هحفـص 89 ) . ) تسا هتخاس  اجرباپ  نانآ ، نایم  رد  ار  یتسـس  یناوتان و  تسا و  هتفرگ  نانآ  تسد  زا  ار  تردـق 
دادملق ردق  اضق و  هب  داقتعا  ار  اهنآ  یلصا  ّتلع  سپس  دناهداد و  رشن  هتفگ و  اهزیچ  اهنآ  دض  رب  هداد و  تبـسن  ناناملـسم  هب  ار  يدنـسپان 
هنوگره لّمحت  نتفریذپ و  يارب  هدش و  میلـست  یـضار و  دـماشیپ ، ره  هب  هک  دنتـسه  داوسیب  هراچیب و  هورگ  ناناملـسم  دـناهتفگ : هدرک و 
نارگید تسد  هب  ار  دوخ  تایح  تشونرـس  دـناهتفخ و  هدوسآ  هدومن و  باختنا  ار  ناـشیاههناخ  جـنک  ناـنآ  دـناهدامآ . يراوگاـن  هثداـح 

رگید دـننامب ، یقاـب  دوخ  ردـق ) اـضق و   ) هدـیقع نیا  رب  ناناملـسم  رگا  هک  دـننکیم  يرواد  نینچ  سپـس  مالـسا  نانمـشد  دـناهدرپس … !!
هک دـناهدرک  نامگ  نینچ  نایئاپورا  زا  هورگ  نیا  دروآ …  دـنهاوخن  تسد  هب  ار  هتـشذگ  مارتحا  تزع و  زگره  و  تسا ! كاپ  ناـشباسح 

بحاص دوخ  زا  تسا و  روبجم  دوخ  لاعفا  لامعا و  همه  رد  ناسنا  دـندقتعم  هک  اهيربج  بهذـم  هب  داقتعا  ردـق و  اـضق و  هب  داـقتعا  نیب 
نانمـشد ار  تسردان  ياهنامگ  غورد و  ياهرادنپ  نیا  هحفـص 90 )  ) هک تفگ  دیاب  یلو  درادـن . دوجو  یقرف  هنوگچیه  تسین ، يرایتخا 

ربج هب  دقتعم  هک  ینس و …  یعیش و  زا  مّعا  یناملسم  چیه  زورما ، يایند  رد  اریز  دناهدز ، تمهت  ناناملسم  رب  عقاو  رد  دناهتخاس و  مالـسا 
، یمالـسا بهذـم  اههقرف و  نیا  همه  هکلب  درادـن ، یجراخ  دوجو  دـنادب  لـماک  راـیتخایب  هراـک و  چـیه  روما ، رد  ار  دوخ  هدوب و  ضحم 
شاداپ و كالم  طانم و  هدارا ، رایتخا و  نیمه  تسا و  ناشدوخ  تسد  هب  ناـنآ  لاـمعا  روما و  راـیتخا  زا  تمـسق  کـی  هک  دـنراد  هدـیقع 

دیدپ زین ، نآ  تایـضتقم  مزاول و  زا  تسین و  ربج  هب  داقتعا  دننامه  ردق ، اضق و  هب  داقتعا  کش ، نودب  دوب . دـهاوخ  باقع  باوث و  رفیک ،
هدومن و تباث  نشور ، ناهرب  عطاق و  لیلد  ار  ردق  اضق و  هب  هدیقع  هکلب  دناهدرک . نایب  ار  نآ  نایئاپورا  زا  یضعب  هک  تسین  یبلاطم  ندمآ 

هابتـشا دروم  ربج ، تشز  هدیقع  اب  رگا  ردق  اضق و  هب  داقتعا  ددرگیم . دومنهر  نآ  هب  ار  ناسنا  زین  تعیبط  ترطف و  هکلب  دنکیم و  دـییأت 
يرادیاپ و تابث و  رب  ار  مدرم  سوفن  ددرگیم و  يدرمدار  تعاجش و  مادقا ، تأرج و  تفـص  شیادیپ  بجوم  هحفص 91 ) ، ) دریگن رارق 

. دزاسیم هدامآ  اهیتخس  اب  دربن  تالکشم و  لمحت 

نیملسم نایم  رد  ردق  اضق و  هچخیرات 

، یمالک ياهثحب  نایم  رد  دـش  زاـغآ  يرجه  لوا  نرق  لوا  همین  زا  دوشیم ، هدافتـسا  خـیراوت  زا  هک  ناـنچ  نآ  اـهثحب  رد  هک  مینادیم 
رما کی  مالسا ، ردص  رد  مه  نآ  نیملسم  نایم  رد  هلأسم  نیا  حرط  تسا . رایتخا  ربج و  ثحب  ردق و  اضق و  هلأسم  رتیمیدق  همه  زا  ارهاظ 

، تسا هدیـسر  يرکف  غولب  هب  هک  تسا  یناسنا  ره  هقالع  دروم  تسا ، طوبرم  اهناسنا  تشونرـس  اب  نوچ  هلأسم  نیا  ًالوا : اریز : دوب  یعیبط 
تفای ياهعماج  هکنانچ  دشاب  هدشن  حرط  شیارب  هلأسم  نیا  دشاب و  وا  رد  یفـسلف  یملع و  رکفت  هیام  كدنا  هک  دوشن  تفای  یناسنا  دـیاش 

دیجم و نآرق  رد  ایناث : هحفص 92 ) . ) دشاب هدرکن  حرط  دوخ  يارب  ار  هلأسم  نیا  دشاب و  هدش  رکفت  لحارم  زا  ياهلحرم  دراو  هک  دوشیمن 
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هلأسم نیا  رد  اههشیدـنا  كّرحم  هک  تسا  هدـش  حرطم  هطبار  نیا  رد  يداـیز  بلاـطم  نانخـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاـملک 
هب ناوارف  تایاور  تایآ و  رد  هکنانچ  هدرک ، دـیکأت  ار  ردـق  اضق و  تشونرـس و  هلأسم  تایاور ، تایآ و  رد  ررکم ، روط  هب  تسا  یـساسا 

تشونرس و هلأسم  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  یئاپورا  نیخروم  زا  یضعب  تسا . هدش  حرطم  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  هلأسم  تحارص ، نیمه 
، رایتخا ربج و  زا  هن  ردق و  اضق و  زا  هن  تسین  بلاطم  نیا  زا  ینخـس  مالـسا  رد  دش و  حرطم  یمالـسا  نیملکتم  نایم  رد  اهدعب  ردق  اضق و 
هک تسا  يزیچ  نامه  رـشب ، يدازآ  راـیتخا و  مدـع  ربج و  رب  ینبم  هرعاـشا  رکف  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  نانخـس  رد  رگید  یـضعب  اـما 

دـنتفرن و دـشیمن  قطنم  لقع و  اب  مالـسا  رگید  ياهفرح  زا  يرایـسب  دـننام  مالـسا  فرح  نیا  راب  ریز  هلزتعم  اـما  تسا ، هداد  میلعت  مالـسا 
هحفص 93) ! ) دناهدرک ناونع  نیملسم  نایم  رد  راب  نیلوا  يارب  هلزتعم  ار  رشب  يدازآ  رایتخا و  هلأسم 

ردق اضق و  ثحب  یفسلف  نییبت 

هنوگچیه شیوخ  هتـشذگ  اـب  ثداوح  هکنیا : لوا  داد : رظن  هنوگ  هس  ناوتیم  دوشیم ، عقاو  ناـهج  رد  هک  یثداوح  هراـبرد  یلک  روـط  هب 
روما هب  وا  دوجو  لصا  هن  تسین . دنراد ، مّدقت  وا  رب  هک  يروما  نویدم  طوبرم و  دوشیم  عقاو  هک  نامز  ره  رد  هثداح  ره  دنرادن ، یطابترا 

رد تسا و  هتـشذگ  هب  طوبرم  وا  دودـح  هزادـنا و  یناکم و  ینامز و  تاـصتخم  لکـش و  تایـصوصخ و  هن  تسا و  یکتم  طوبرم و  یلبق 
دوجوم کی  دوجو  هبترم  رد  ینعی  ًالبق ؛ يدوجوم  چـیه  تشونرـس  درادـن . اـنعم  تشونرـس  ضرف  نیا  اـب  هتبلا  تسا . هدـش  نییعت  هتـشذگ 

فازگ ار  ثداوح  مینک و  راکنا  هرسکی  ار  ّتیلع  لصا  دیاب  رظن ، نیا  قباطم  تسین . اهنآ  نایم  يدوجو  هطبار  اریز  دوشیمن ؛ نییعت  رگید ،
لولعم یتّلع ، ره  هکنیا  تابّبـسم و  بابـسا و  ماظن  اّما  میوش ، لئاق  یتّلع  هثداـح ، ره  يارب  هکنیا : مود  هحفـص 94 ) . ) مینک هیجوت  قافتا ، و 

، یتسه ناهج  ملاع و  همه  رد  هک  میرادنپ  نینچ  میوش و  رکنم  ار  دراد  رودص  ناکما  نیعم ، ّتلع  زا  یلولعم  ره  دـنکیم و  باجیا  صاخ 
ینعی تسا ؛ هناحبـس  قح  رد  رـصحنم  ار  تیلعاف  دـیاب  تروص ، نیا  رد  تسا  قح  تاذ  نآ  درادـن و  دوجو  رتشیب  لعاف  کی  تلع و  کـی 

امیقتـسم و ياهثداـح  ره  هب  ادـخ  هدارا  دـنوشیم و  رداـص  وا  زا  هطـساوالب  امیقتـسم و  تادوـجوم ، ثداوـح و  هـمه  هـک  میرادـنپ  نـینچ 
ملع ره  زا  تسا  ّلقتـسم  يدوـجوم ، ره  دوـجو  هب  قـح  هدارا  ملع و  ینعی  یهلا ؛ ءاـضق  هک  مینک  ضرف  نینچ  دریگیم و  قـّلعت  هناگادـج ،

رد هثداح  نالف  هک  هتفرگ  ّقلعت  لزا  رد  ّقح  ملع  درادن ، دوجو  ادخ  زا  ریغ  یلماع  هک  مینک  لوبق  دیاب  تروص  نیا  رد  رگید ، اضق  رگید و 
نیا تسا . ثداوح  نآ  زا  یکی  زین  رـشب  لامعا  لاعفا و  دـنکیم  ادـیپ  دوجو  تقو  نآ  رد  هثداح  نآ  ارهق  دـنک و  ادـیپ  دوجو  تقو ، نـالف 

يورین هّوق و  رشب و  دوخ  اما  دروآیم و  دوجو  هحفص 95 )  ) هب یهلا  هدارا  ملع و  ینعی  ردق ؛ اضق و  هطساوالب  امیقتسم و  ار  لامعا  لاعفا و 
يربج تشونرس  ربج و  موهفم  نامه  هیرظن ، نیا  تسا . يرادنپ  شیامن  کی  يرهاظ و  هدرپ  کی  افرـص  اهنیا  دنرادن . راک  رد  یتلاخد  وا 

هک یعامتجا  یلمع و  دـسافم  زا  هتـشذگ  رظن ، نیا  دـنکیم . هابت  ار  اهنآ  یگدـنز  دوش ، ادـیپ  یموق  ای  درف و  رد  رگا  هک  تسا  يداـقتعا  و 
تابّبـسم و بابـسا و  ماظن  تسین . هّیرظن  نیا  نالطب  رد  يدیدرت  یفـسلف  یلقع و  رظن  زا  اریز  تسا ؛ دودرم  موکحم و  ًالقع  اقطنم و  دراد ،

تابّبـسم بابـسا و  ماظن  رب  یبرجت  یّـسح و  تادـهاشم  یعیبط و  مولع  اـهنت  هن  تسا ، راـکنا  لـباق  ریغ  ثداوح ، نیب  یلولعم  یّلِع و  هطبار 
یمومع و ّتیلع  لصا  زین  میرک  نآرق  هوـالع  هب  تسا . هدـش  هماـقا  بلطم  نیا  رب  نیهارب  نیرتنقتم  یهلا ، هفـسلف  رد  هکلب  دـنراد ، تلـالد 

ناـهج ثداوـح  عـیمج  ناـهج و  رب  تابّبـسم  بابـسا و  ماـظن  ّتیلع و  لـصا  هکنیا : موـس  تـسا . هدرک  دـییأت  ار  تابّبـسم  بابـسا و  ماـظن 
تاّیـصوصخ ریاـس  یناـکم و  یناـمز و  ّتیـصوصخ  لکـش و  نینچمه  ار و  دوخ  دوـجو  ّتیعطق  ترورـض و  یثداـح  ره  تساـمرفمکح ،

يدوجوم و ره  نایم  لابقتـسا ، لاح و  هتـشذگ و  نیب  ینتـسسگان  دنویپ  کی  تسا و  هدرک  بسک  دوخ ، همّدـقتم  للع  زا  ار  دوخ  يدوجو 
ّتلع نآ  و  تسوا . ّتلع  هک  تسا  رگید  يدوجوم  تسد  هب  يدوـجوم  ره  تشونرـس  رظن ، نیارباـنب  هحفـص 96 ) . ) تسه وا  همدقتم  للع 

ار وا  يدوجو  تایصوصخ  هک  تسا  ّتلع  نآ  مه  و  تسا . هداد  ّتیمتح  ترورـض و  وا  هب  هدرک و  باجیا  ار  دوجوم  نیا  دوجو  هک  تسا 
لصا هب  داقتعا  زا  یشان  ردق » اضق و   » هب داقتعا  روطنیمه …  تسا و  يرگید  ّتلع  لولعم  دوخ ، هبون  هب  زین  ّتلع  نآ  تسا و  هدرک  باجیا 
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نودب تلع و  نودب  يزیچ  دراد و  ياهزادـنا  تلع و  ياهدـیدپ  ره  ملاع ، رد  لصا ، نیا  هب  داقتعا  ساسا  رب  تسا ، ناهج  رد  یمومع  ّتیلع 
هحفص 97) . ) دیآیمن دوجو  هب  نّیعم ، يریگهزادنا 

یعیرشت ینیوکت و  ردق  اضق و 

نودب يزیچ  هن  دراد  ياهزادـنا  تلع و  ياهدـیدپ  دوجوم و  ره  ملاع  رد  هک  تسا  نیا  ینیوکت » ردـق  اضق و   » زا دارم  ینیوکت : ردـق  اضق و 
نداد ماجنا  نامه  نیوکت ، ناهج  رد  نامرف  مکح و  هک  تسا  نشور  دیآیم . دیدپ  نّیعم ، يریگهزادنا  نودب  هن  دـیآیم و  دوجو  هب  ّتلع 
نامرف هب  هک  تسا  ییاهراک  ماـمت  یهلا ، ياـضق  نیارباـنب  هطـساو ، اـب  اـی  دریگ  ماـجنا  هطـساو  نودـب  راـک  نیا  هاوخ  تسا ؛ عوضوم  کـی 

يریگهزادنا زین  یهلا  ردق  لولعم و  تلع و  ماظن  زا  هدافتـسا  اب  ای  دشاب و  هطـساو  نودب  هاوخ  دریگیم ؛ تروص  یتسه  ناهج  رد  دـنوادخ 
: ٍتاومَس َْعبَس  َّنُهضَقَف  ( » هحفـص 98 : ) تسا هدمآ  انعم  نیا  هب  ارارک  ردق » اضق و   » زین نآرق  تایآ  رد  تسا . نیوکت  ملاع  رد  ثداوح ، نیا 

ماظن هلسلس  ّتیلع و  نوناق  هب  نامیا  نامه  ینیوکت ، ردق  اضق و  هب  نامیا  نیاربانب ، ( 1 «. ) تسا یهلا  ياضق  کی  ددعتم ، ياهنامسآ  داجیا 
رد ياهثداـح  چـیه  مینادـب  هکنیا  تسخن  تسا : بلطم  ود  رب  لمتـشم  عقاو  رد  هک  تساـهنآ  تاـّیمک  ّتیفیک و  دودـح و  لولعم و  ّتلع و 

همه همـشچرس  مینادب  هکنیا : رگید  و  دراد . نآ  تلع  تیفیک  رادقم و  هب  یگتـسب  هثداح ، تیفیک  رادقم و  یّتح  تسین و  ّتلع  نودب  ملاع 
نیا هب  ردق » اضق و   » هب نامیا  هک  دنریگیم ، همـشچرس  وا  دوجو  زا  همه  تسا و  دـنوادخ »  » اههدـیرفآ اههدـیدپ و  همه  تلع  تادوجوم و 
نامه یعیرشت  ردق  اضق و  زا  روظنم  یعیرشت : ردق  اضق و  تشاد . دهاوخن  لابند  هب  ار  دندرک  اعّدا  نارگید  هک  يریدخت  رثا  هنوگچیه  انعم 

فیاظو نیا  دودـح  رادـقم و  اهناسنا و  یعامتجا  يدرف و  فیاـظو  نییعت  رد  هحفص 99 ) . ) تلّـصف  / 12 - 1 تسا *****  یهلا  ناـمرف 
هدفه  » زور هنابش  ره  رد  زامن  رادقم  مییوگیم  سپـس  تسا ) یعیرـشت  ياضق  یهلا و  نامرف  نیا   ) تسا بجاو  زامن  مییوگیم  ًالثم  تسا ؛

( تسا اضق  نیا   ) تسا بجاو  نادـنمزاین ، قوقح  نتخادرپ  تاـکز و  مییوگیم : و  تسا ) یعیرـشت  یهلا و  ردـق  کـی  نیا   ) تسا تعکر »
نیا هب  داقتعا  نامیا و  ایآ  تسا .) رَدَق  نیا   ) تسا دصرد  مین  ود و  یهاگ  دـصرد و  جـنپ  یهاگ  دـصرد و  هد  نآ  رادـقم  مییوگیم  سپس 
دریگ ماجنا  همانرب  قباطم  زین  نآ  يریگهزادنا  تیفیک و  رادـقم ، یتح  دـشاب و  هدوب  نامرف  روتـسد و  قبط  دـیاب  ناسنا ، راک  ره  هک  تیعقاو 

اضق و  » دوخ نوئـش  مامت  رد  هک  تسا  یتیعمج  زوریپ ، ورـشیپ و  تیعمج  کی  سکعلاب ؟ ای  دشاب و  هتـشاد  هدـننک  ریدـخت  هبنج  دـناوتیم 
داقتعا ییاور ، عبانم  هّیلقع و  ماکحا  هب  هجوت  اب  هک  دشاب  هدوب  نامرف  روتسد و  همانرب ، وریپ  هراومه  ینعی  دنک ؛ تیاعر  انعم  نیا  هب  ار  ردق »

هحفص 100) . ) دراد اهناسنا  یگدنز  تفرشیپ  رد  یتبثم  رایسب  ریثأت  انعم ، نیا  هب  ردق  اضق و  هب 

ینیع یملع و  ردق  اضق و 

ملع يانبم  رب  یملع  ردق  اضق و  تسا . یملع » ینیع و  ردق  اضق و   » هب میسقت  دوشیم ، حرطم  ردق » اضق و   » باب رد  هک  یتامیـسقت  هلمج  زا 
هب ینیع  ردق  اضق و  و  تساهنآ ، هصاخ  طیارش  بابسا و  تامدقم ، هار  زا  اهنآ  دوجو  تیعطق  زین  ءایـشا و  هزادنا  ّدح و  دنچ و  هب  دنوادخ ،
ملع تسا  یهیدب  : » دیامرفیم يرهطم  داتـسا  تسا . دنوادخ  هب  ءایـشا  ینیع  دوجو  تیمتح  ترورـض و  زین  هزادنا و  دـح و  باستنا  يانعم 

بجوم هب  ءایـشا  تسا و  ءایـشا  دوجو  هب  مکح  و  تسا . ءایـشا  داجیا  دوجو و  رد  رثؤم  هک  دوشیم  هدـیمان  یهلا  اضق )  ) تهج نآ  زا  یهلا 
بـستنم نادب  ءایـشا  هزادنا  دودح و  هک  دوشیم  هدیمان  ردق )  ) تهج نآ  زا  یهلا  ملع  نینچمه  و  دـننکیم . ادـیپ  تیمتح  ترورـض و  نآ 

زا تسا  ترابع  یملع » ردق   » تسا و ءایشا  ترورض  ّتیمتح و  أشنم  هک  یهلا  یملع  زا  تسا  ترابع  یملع » ءاضق  ( » هحفص 101 «. ) تسا
هدیمان ینیع  ردق  ءاضق و  دوشیم و  قالطا  زین  تادوجوم  نایعا  دروم  رد  انایحا  ردق » اضق و  . » تسا ءایـشا  هزادنا  دودح و  أشنم  هک  یملع 

یهلا ردـق  تسا و  بستنم  هک  تهج  نآ  زا  ءایـشا  تـّیمتح  ترورـض و  سفن  زا  تـسا  تراـبع  یهلا  ءاـضق  تروـص ، نـیا  رد  دوـشیم و 
ملع يارب  هک  مینادیم  دوجولا . بجاو  يادخ  هب  تسا  بستنم  هک  تهج  نآ  زا  ءایـشا  دوجو  هزادـنا  دوجو و  نییعت  سفن  زا  تسا  ترابع 
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نایب هب  هک  دوشیم  ریبعت  یتاذ » ملع   » هب هک  تاذ  هبترم  رد  تسا  ءایـشا  هب  ملع  دـنوادخ ، ملع  زا  هبترم  کی  فلا : تسا : یبتارم  دـنوادخ ،
ءایـشا هب  ملع  رگید  هبترم  ب : تسا . داجیالا  لبق  ملع  رگید ، ریبعت  هب  ای  یلیـصفت و  فشک  نیع  رد  یلامجا  ملع  ملع ، نیا  هیلاعتم  تمکح 
تـسا نیبم  باتک  ظوفحم و  حول  نئازخ و  ملع  تایاور ، تایآ و  ریبعت  هب  هیرون و  تاـقرافم  هب  ملع  قیرط  زا  تعیبط  ملاـع  ياههدـیدپ  و 

هبترم رد  تسا  تادوـجوم ) ءایـشا و  هب  ملع  ، ) رگید هبترم  ج : هحفـص 102 ) . ) دوشیم هدـیمان  تاذ » زا  جراخ  ملع  اـی  یلعف و  ملع   » هب هک 
هب دـنوادخ  ملع  ار  یملع » ءاـضق   » زا روـظنم  اـمکح ، زا  روهـشم  تـسا . موـسوم  یلعف » مـلع   » هـب زین  نـیا  هـک  تادوـجوم ، ءایـشا و  دوـخ 

تاذ هبترم  رد  ءایـشا  هب  ملع  ار  یملع  ءاـضق  زا  روظنم  اردـصالم »  » اـما دناهتـسناد . هّیلقع  هّیرون و  تاـقرافم  هبترم  رد  ءایـشا  تادوـجوم و 
یملع اضق  قدص  دیامرفیم : دنادیم و  فیعض  ار  لوق  ود  ره  یئابطابط » همالع   » موحرم اما  تسا . هدرک  هئطخت  ار  روهـشم  رظن  هتـسناد و 
ءاـضق ناوـتیم  مه  ینعی  تسین ، رگید  هبترم  رب  نآ ، قدـص  یفاـن  یلعف ) ملع  هبترم  یتاذ و  ملع  هبترم   ) مـلع زا  هـبترم  ود  نـیا  زا  یکی  رب 

هحفص 103) . ) هّیرون تاقرافم  هبترم  رد  ملع ، رب  مه  درک و  قبطنم  تاذ ، هبترم  رد  ملع ، رب  ار  یملع 

ردق اضق و  هاگدید  زا  ثداوح  رد  يونعم  لماوع  شقن 

هک یهلا  ینیبناهج  رظن  زا  اما  دـنکیم . افتکا  اهنآ ، نایم  یلولعم  یّلع و  طباور  اهنآ و  تاریثأت  يدام و  لـماوع  هب  اـهنت  يداـم  ینیبناـهج 
رتشیب و ییاهدوپ  رات و  ياراد  ثداوح  يایند  دنادیمن ، روصحم  دودـحم و  ینامـسج  تالاعفنا  مسج و  هدام و  بوچراهچ  رد  ار  تیعقاو 

دحاو کی  ناهج  یهلا ، ینیبناهج  رظن  زا  دنـشابیم . رتنوزفا  یـسب  دنراد  تکرـش  ثداوح  ندمآ  دـیدپ  رد  هک  یلماوع  تسا ، رتهدـیچیپ 
بوخ و لامعا  تسین . توافتیب  ناهج ، سایقم  رد  دب  بوخ و  دراد . لمعلاسکع  باسح و  رـشب ، لاعفا  لامعا و  تسا ، روعـشاب  هدنز و 
، جـیاتن راثآ و  نیا  دـسریم . وا  هب  درف  دوخ  یگدـنز  تایح و  هرود  رد  انایحا  هک  ناهج  زا  ییاهلمعلاسکع  اـب  دوشیم  هجاوم  رـشب  دـب 
اب اههدـیدپ  ثداوح و  ناـیم  تاـطابترا  ییاـضف و  هحفـص 104 )  ) هنوگنیا هک  تسا  یهیدـب  تسا . ردـق  ءاـضق و  رهاـظم  زا  یتمـسق  دوـخ 

یّلع و طباور  زا  یـشخب  تسا و  هیجوت  لباق  دـنادیم ، روعـش  هدارا و  بحاص  هدـنز  دـحاو  هاگتـسد  کـی  ار  ناـهج  هک  یهلا  ینیبناـهج 
مه ناهج  یهلا ، ینیبناهج  رظن  زا  تسین . هیجوت  لباق  یتسیلایرتام » ینیبناهج   » يدام و يرکفت  زرط  اب  اما  دـهدیم و  لیکـشت  ار  یلولعم 
هک تسا  ناهج  نیا  للع  زا  یکی  اعد »  » تهج نیمه  هب  دهدیم ، خـساپ  اهنآ  هب  دونـشیم و  ار  اهرادـناج  دایرف  ادـن و  انیب ، مه  تساونش و 

رهاظم زا  یکی  اعد » : » رگید ترابع  هب  دروآیم . دوجو  هب  ییاهنایرج  اـی  دریگیم و  ار  ییاـهنایرج  ولج  تسا ، رثؤم  ناـسنا  تشونرـس  رد 
، اعد اماْربِا : َول  َو  َءاضَقلا  ُّدُرَی  ءاعُّدلَا  . » دریگب ار  يردق  اضق و  ولج  ای  دـشاب و  رثؤم  دـناوتیم  ياهثداح  تشونرـس  رد  هک  تسا  ردـق  اضق و 

رهاظم لماوع و  زا  رگید  یکی  اـهناسحا  تاقدـص و  نینچمه  هحفـص 105 ) «. ) دشاب هدش  مکحم  اضق  نآ  دنچره  دـنادرگیمرب ، ار  اضق 
لدع يردهدرپ ، هبوت و  تعاط ، هانگ و  یّلک ، روطب  دنتـسه . رثؤم  اهتشونرـس ، لیدبت  رییغت و  رد  يونعم ، يراجم  زا  هک  تسا  ردق  اضق و 
رثؤم يزور ، تمالس و  رمع  رظن  زا  رشب ، تشونرـس  رد  هک  دنـشابیم  يروما  زا  اهنیا  لاثما  نیرفن و  اعد و  يراکدب ، يراکوکین و  ملظ ، و 

هک یناسک  ددع  و  تسا . رتشیب  دنریمیم  رمع  ندمآرس  هطساو  هب  هک  یناسک  زا  دنریمیم ، ناهانگ  هطـساو  هب  هک  یناسک  ددع  دنـشابیم .
هک تسا  نیا  دوصقم  تسا . رتنوزفا  دننکیم ، یگدنز  دوخ ، یلـصا  رمع  اب  هک  یناسک  زا  دـننکیم . زارد  یگدـنز  يراکوکین ، ببـس  هب 

ردـق اضق و  مکح  هب  رمع » لجا و   » هکنیا اب  ینعی  دـننکیم ؛ داـیز  ار  رمع  اـهيراکوکین  اـهناسحا و  دـنهدیم و  رییغت  ار  لـجا  ناـهانگ » »
ردق اضق و  هب  مه  رییغت  نیا  دوخ  دش  هتفگ  ًالبق  هکنانچ  هتبلا  دنشابیم و  ردق  اضق و  لیدبت  رییغت و  لماع  روما ، نیا  دناهدش و  نییعت  یهلا ،

صقان و ناونع  هب  ردـق » اضق و   » تانایب نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رظن  هب  اج  نیا  رد  هک  یلاکـشا  لاکـشا : هحفص 106 ) . ) تسا یهلا 
نیا و  تسا . هدش  رکذ  اهنآ  زا  رتدنمورین  رتيوق و  یلو  ناهج ، لماوع  ریاس  لباقم  رد  یلماع  ناونع  هب  یمومع و  ّتیلع  لصا  هدـننکلطاب 
دییأت زین  ثیدح  نابز  رد  دنکیمن و  باجیا  دوخ  بابـسا  للع و  يارجم  زا  زج  ار  زیچ  چیه  یهلا  اضق  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب 

ابَبَس ٍءْیَش  لُِکل  َلَعَجَف  ٍبابْسَِاب  ِّالا  ُءایْـشالا  َيِرَْجت  ْنَا  ُهّللا  ّیبَا  اِهبابْـسَِاب  ِّالا  َرُومُْالا  َيِرْجَی  ْنَا  ُهّللا  َیبَا  : » تسا ثیدح  رد  درادن . تافانم  هدش 
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قیرط زا  رگم  دنک  يراج  ار  ملاع  روما  هک  دراد  عانتما  دنوادخ  اقِطان : اباب  ٍْملِع  ِلُِکل  لَعَج  َو  اَْملِع  ٍحْرَـش  ِلُِکل  لَعَج  َو  احْرَـش  ٍبَبَـس  ُّلُک  َو 
ییوگ هزاورد  شناد ، ره  يارب  یـشناد و  یتمکح ، ره  يارب  یتمکح و  ببـس  ره  يارب  یببـس و  زیچ  ره  يارب  دنوادخ  یبابـسا ، طیاسو و 

اضق و هزوح  زا  جراخ  يزیچ  چیه  هکنیا  اب  ردق  اضق و  تیمومع  اب  هدمآ ، تانایب  رد  هچنآ  رگید : لاکـشا  هحفص 107 ) «. ) تسا هداد  رارق 
یهلا ردـق  اضق و  هب  اـهنایرج  همه  زیچ و  همه  رگا  دراد . تاـفانم  دـنکیم  دـییأت  ار  نآ  تحارـص  لاـمک  اـب  زین  میرک  نآرق  تسین و  ردـق 
تسا ضقانم  یمومع ، تیلع  لصا  اب  قوف  تایبا  ثیداحا و  نومضم  هکنیا  زا  هتـشذگ  سپ  هچ ؟ ینعی  دیایب » ردق  اضق و  رگا   » سپ دشابن .

ائانثتسا رگا  دنراذگیم و  نایم  هب  اپ  ییانثتـسا  صاخ و  عقاوم  رد  یهلا  ردق  اضق و  هک  دناسریم  تسا ، ضقانم  زین  ردق  اضق و  تیمومع  اب 
ماداب نغور  و  دـنتفایم ، رثا  زا  اهوراد  دوشیم ، روک  اهمـشچ  درپیم ، اهرـس  زا  اـهلقع  دـتفایم ، راـک  زا  زیچ  همه  تشاذـگ  ناـیم  هب  اـپ 
يربج هحفـص 108 )  ) هتخاس تسین و  قابطنا  لباق  مالـسا  نتم  اب  ، تایاور رابخا و  نیا  ایآ  تفگ ؟ دـیاب  هچ  نونکا  دـیامنیم …  یکـشخ 
تیلع لصا  اب  هن  تسا و  یحیحص  بلطم  کی  هب  رظان  تایاور ، رابخا و  نیا  تفگ  دیاب  دراد ؟ یحیحص  ریـسفت  هیجوت و  ای  تسا  نابهذم 
ماظن درک ، روصحم  دـیابن  يدام  داعبا  رد  اهنت  ار  بابـسا  للع و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ردـق . اضق و  تیمومع  اب  هن  دراد و  تافانم  یمومع 
یثنخ ار  رگید  ضعب  یـضعب  سوسحم ، يدام و  للع  هک  يروطنامه  تسا ، هدـش  لیکـشت  ناهن  راکـشآ و  بابـسا  لـلع و  عومجم  زا  متا 

ار سوسحم  يدام و  للع  اهنت  هک  یـسک  دـنتفایم . راک  زا  زین  يونعم  للع  ریثأت  تحت  یـصاخ  عقاوم  رد  دـنزادنایم ، راـک  زا  دـننکیم و 
ردق اضق و  مکح  هب  تسا  نکمم  زین  رگید  بابسا  للع و  نارازه  هک  دنادیمن  تساهزیچ ، نیمه  هب  رصحنم  ببس ، دنکیم  لایخ  دنیبیم ،

. دننکیم رثایب  یثنخ و  ار  يدام  للع  بابـسا و  هحفص 109 ) ، ) دنتـشاذگ نایم  هب  اپ  بابـسا  للع و  نآ  هک  هاگنآ  دنـشاب و  راک  رد  یهلا 
هیحان زا  ياهثداح  ات  تسا و  راوتـسا  یلولعم  یّلع و  یببـسم و  یببـس و  ماظن  ساسارب  شنیرفآ  ناهج  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  هکنیا : هصـالخ 
يّدام روما  هب  رصحنم  بابسا  للع و  نیا  ْدَجْوَی » َْمل  ْبَُجی  َْمل  ام  ءیَّشلَا  . » دنکیمن ادیپ  دوجو  دنکن  ادیپ  ترورـض  نیـشیپ ، بابـسا  للع و 

رات يّدام ، ینیب  ناهج  فالخرب  یهلا  ینیب  ناهج  رد  اریز  دنشاب ، ّرثؤم  هثداح  نآ  شیادیپ  رد  يونعم  لماوع  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنتسین ؛
اّنُک ام  َو  . » تسا رتهدـیچیپ  رتشیب و  نآ  رد  هکلب  دنتـسین ، يدام  روما  هب  رـصحنم  اهنت  هن  هدـش  هتفرگ  راک  هب  شنیرفآ  يارب  هک  ییاـهدوپ  و 

( ***** 1 «. ) دنشاب زواجتم  رگمتس و  هقطنم  نآ  مدرم  هکنآ  رگم  مینکیمن  دوبان  ار  ياهقطنم  چیه  ام  َنوُِملاظ : اُهلْهَا  َو  ِّالا  يرُْقلا  یِِکلْهُم 
هحفص 110) . ) صصق  / 59 - 1

اهضراعت

راچان دنـشابیم و  ضراعتم  ناسنا  رایتخا  يدازآ و  تشونرـس و  هنیمز  رد  ینآرق  تایآ  نیملکتم  نیرـسفم و  بلاغ  رظن  زا  هک  هدـش  هتفگ 
نیا هب  یهاـگ  تسا : مسق  ود  رب  ضراـعت  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  هکنیا  درک . لـمح  رهاـظ  فـالخرب  لـیوأت و  دـیاب  ار  تاـیآ  زا  هتـسد  کـی 

نونکا دنکیم . یفن  ار  لوا  هلمج  دافم  احیرـص  مود  هلمج  یهاگ  دنکیم و  یفن  اتحارـص  ار  رگید  نخـس  نخـس ، کی  هک  تسا  تروص 
هک تسا  لوا  هنومن  زا  ایآ  تسا ؟ هنومن  مادک  زا  رـشب  يدازآ  رایتخا و  ردق و  اضق و  هلأسم  رد  رگیدکی  اب  نآرق  تایآ  ضراعت  مینیبب  دیاب 

هتـسد دافم  درط  یفن و  هتـسد  ود  نیا  زا  کیره  دافم  همزال  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  مود  هنومن  زا  ای  دـننکیم و  یفن  ار  رگیدـکی  اـحیرص 
اریز تسین  لوا  عون  زا  اهنآ  ضراعت  دننکیمن و  یفن  هلأسم  نیا  رد  ار  رگیدـکی  اتحارـص  نآرق  تایآ  امّلـسم  هحفص 111 ) ( ؟ تسا رگید 
هتسد کی  تسا ، هدشن  رّدقم  زیچ  همه  دیوگب  رگید  هتسد  هدش و  رّدقم  زیچ  همه  دیوگب  هتـسد  کی  هک  تسین  روط  نیا  مینیبیم  هکنانچ 

تسا و دازآ  راتخم و  دوخ  راک  رد  رشب  دنیوگب  ياهتسد  ای  دننک و  یفن  ار  نآ  رگید  هتسد  تسا و  هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  زیچ  همه  دنیوگب 
هدیقع هب  هک  تسا  نیا  دـناهدش و  هتخانـش  ضراعتم  هتـسد  ود  نیا  هکنیا  تلع  هکلب  تسین و …  دازآ  راتخم و  رـشب  دـنیوگب  رگید  هتـسد 

راگزاس ندوب  ردقم  اب  يدازآ  دشابن ، دازآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشاب  یهلا  ریدـقت  هب  زیچ  همه  هکنیا  همزال  نیرـسفم  زا  یخرب  نیملکتم و 
دشاب هتشاد  رایتخا  رد  ار  دوخ  تشونرس  دشاب و  دوخ  یتخبدب  یتخبـشوخ و  رد  رثؤم  لماع  دوخ  ناسنا  هکنیا  همزال  فرط  نآ  زا  تسین و 
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هحفص 112) . ) دشابن راک  رد  یلبق  يریدقت  هک  تسا  نیا  دب  ای  دنک  بوخ  هک 

ردق اضق و  اب  نآ  طابترا  ناهج و  رد  رش  ریخ و 

ياهیگژیو رد  تقد  زا  ناوتیم  یفرع  تارواحم  رد  ّرش  ریخ و  يانعم  نتفایرد  يارب   » دسیونیم هطبار  نیا  رد  يدزی  حابصم  داتسا  بانج 
زا ینماان  لهج و  يرامیب و  ریخ و  حـضاو  قیداـصم  زا  تینما  ملع و  یتمالـس و  ًـالثم  تسج ؛ دوس  اـهنآ  حـضاو  قیداـصم  ناـیم  كرتشم 
اب فلاخم  ار  هچره  ریخ و  ار  نآ  تفای  شدوخ  يرطف  ياههتـساوخ  قفاوم  هچره  ینعی  ّرـش  ریخ و  دوریم . رامـش  هب  ّرـش  حـضاو  قیداصم 

شدوخ تبغر  نیب  ياهسیاقم  لوا ، هلهو  رد  رش  ریخ و  موهفم  عازتنا  يارب  رگید  نخس  هب  دمانیم . ّرـش  ار  نآ  تفای  شیرطف  ياههتـساوخ 
هلهو رد  دروآیم . باسح  هب  رش  ار  ءیش  نآ  دوب ، یفنم  هطبار  ریخ  ار  یـش  نآ  تشاد  دوجو  تبثم  هطبار  اجره  دهدیم و  ماجنا  ءایـشا  اب 

اب یتبغر  لـیم و  بحاـص  يدوجوم  ره  نیب  هحفـص 113 )  ) هطبار دوشیم و  فذـح  هسیاقم  هفاضا و  فرط  کـی  زا  ناـسنا  یگژیو  مود :
ره يارب  بولطمان  اب  يواسم  ّرـش »  » روعـشيذ و يدوجوم  ره  يارب  بولطم  اب  يواسم  ریخ »  » بیترت نیدـب  ددرگیم و  ظاحل  رگید  ءایـشا 

نینچ تسا  بولطمان  رگید  عون  يارب  بولطم و  تادوجوم  زا  عون  کی  يارب  يزیچ  یهاگ  لاکـشا : دوب . دـهاوخ  يروعـش  يذ  يدوجوم 
رد تیثیح ، دادعت  نیا  تسا . رش  یمود  يارب  ریخ و  یلوا  يارب  ضورفم  ءیش  هک : دراد  ياهداس  باوج  لاکـشا  رـش ؟ ای  تسا  ریخ  يزیچ 

. تسا قداص  زین  درف  کی  زا  هّوق  ود  دروم  رد  یتح  عون و  کی  زا  درف  ود  دروم 

ّرش ریخ و  یفسلف  لیلحت 

ّرش ریخ و  هب  فصّتم  هک  يرما  مینک : هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  میشاب  هتشاد  یفـسلف  هاگدید  زا  رـش  ریخ و  هرابرد  یقیقد  لیلحت  هکنیا  يارب 
هب لیلعت  لباق  اهنآ  تیرش  تیریخ و  هک  يروما  هتـسد  کی  فلا : دنتـسه : هتـسد  ود  هب  میـسقت  لباق  هحفـص 114 )  ) رظن کی  زا  دنوشیم 

يرگید روما  لولعم  اهنآ  ّتیرـش  ّتیریخ و  هک  يروما  يرگید  هتـسد  ب : ءانف . ندوب  ّرـش  تاـیح و  ندوب  ریخ  دـننام  تسین ؛ يرگید  زیچ 
لیبـق زا  مه  لاـعفا  تیریخ  عقاو ، رد  ددرگیم . ءاـنف  بجوم  هچنآ  ندوب  رـش  تسا و  رثؤم  تاـیح ، همادا  رد  هچنآ  ندوب  ریخ  دـننام  تسا ؛

يرتالاب فادها  قّقحت  يارب  ياهلیسو  مه  اهنآ  تایاغ  رگا  و  تساهنآ . جیاتن  تایاغ و  ّتیبولطم  عبات  اهنآ  ّتیبولطم  اریز  تسا ؛ مود  هتسد 
ّبح زا  یعورف  اههخاش و  يرطف ، اهتبغر  اهلیم و  همه  تشاد . دنهاوخ  هجیتن  هب  تبـسن  ار  لعف  مکح  ییاهن ، فادها  هب  تبـسن  دنـشاب ،
نیا زا  درادیم و  تسود  ار  شدوخ  تـالامک  شدوخ و  ياـقب  درادیم ، تسود  ار  شدوخ  نوچ  يروعـشيذ  دوجوم  ره  دنتـسه و  تاذ 

ياهزاین هک  يزاین  نخس ، رگید  هب  دنتسه و  رثؤم  شلماکت  هحفص 115 )  ) رد ای  تایح  همادا  رد  هک  دنکیم  ادیپ  ییاهزیچ  هب  لیم  تهج ،
يدوـجوم ره  داـهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  دنتـسه  یلیاـسو  اـهتبغر  اـهلیم و  نیا  تقیقح  رد  و  دـننکیم . نیمأـت  ار  وا  یناور  اـی  یندـب 

ریخ و میلعت  يارب  ینـشور  هجو  بیترت ، نیدب  دـنهد . قوس  تسه ، شزاین  دروم  هک  ییاهزیچ  يوس  هب  ار  وا  ات  تسا  هداد  رارق  روعـشيذ 
رد اهناونع  نیا  ياج  هب  بولطمان  بولطم و  قادـصم  ندادرارق  اب  ینعی  دـیآیم ؛ تسد  هب  مدـع  دوجو و  هب  سپـس  صقن و  لاـمک  ّرش و 

هکنیا هب  هجوت  اـب  سپـس  دوشیم . لـصاح  ضقن  لاـمک و  هب  میمعت  رگید ، فرط  زا  لـیم  روعـش و  یگژیو  فذـح  هفاـضا و  فرط  کـی 
دوشیم هتفرگ  هجیتن  تسین ، نآ  دوجو  زا  ياهبترم  زج  يزیچ  مه  ءیـش  لامک  تسا و  دوجو  لصا  ّتیبولطم  عبات  دوجو ، لامک  ّتیبولطم 

هب هاگره  هحفص 116 ) . ) دوب دهاوخ  نآ  مدع  يدوجوم ، ره  يارب  ّرش  نیرتلیصا  و  نآ ، دوجوم  يدوجوم ، ره  يارب  ریخ »  » نیرتلیصا هک 
لامک لوصح  يارب  هّمات  ّتلع  ءازجا  زا  انعم  کی  هب  ار  یمدع  رما  نآ  ناوتیم  دـشاب ، یمدـع  طرـش  هب  فقوتم  يدوجوم ، ندیـسر  لامک 

لوـلعم يدوـجوم  صقن  هاــگره  سکعرب ، و  تـشاد . بوـسحم  يدوـجوم  نـینچ  يارب  يریخ  ار  نآ  تـهج ، نـیا  زا  درمــش و  ضورفم 
ریخ هب  یمدع  رما  فاصتا  یفسلف ، قیقد  رظن  زا  یلو  درک : یقلت  نآ  يارب  يّرش  ار  مهارف  دوجوم  ناوتیم  دشاب ، يرگید  دوجوم  تمحازم 
ادیپ نآ  هب  دانتسا  یعون  هب  يرگید  دوجوم  لامک  هک  تهج  نآ  زا  یمدع  رما  اریز  تسا ؛ ضرعلاب  ّرش ، هب  يدوجو  رما  فاصتا  نینچمه  و 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ردق  www.Ghaemiyeh.comاضق و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 32 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


یمحازت تسا  نکمم  دنتـسه ، ددـعتم  ياوق  ءازجا و  ای  فلتخم  نوئـش  داعبا و  ياراد  هک  یتادوجوم  رد  تسا . هدـش  ّرـش  هب  فصّتم  هدرک 
نآ زا  تسا و  ریخ  شدوخ ، هب  تبـسن  ياهوق ، ره  ای  ءزج  ره  لامک  تروص ، نیا  رد  دـیایب ، دـیدپ  اهنآ  لوصح  بابـسا  ای  ناشتالامک  نیب 

يارب ّرـش  ریخ و  اوق  ءازجا و  صیاقن  تالامک و  دـنیآرب  دوب و  دـهاوخ  رـش  هّوق ، نیا  يارب  دوشیم  محازم  يرگید  هّوق  لامک  اب  هک  تهج 
زین تسه  یمحازتم  تادوجوم  رب  لمتـشم  هک  يدام  ناهج  عومجم  هرابرد  ناـیب ، نیا  هحفص 117 ) . ) دوریم رامـش  هب  دوجوم ، نآ  دوخ 

تادوجوم زا  یـضعب  دنچره  دـشاب  يرتالاب  رتشیب و  تالامک  دـجاو  اعومجم  هک  تسا  نیا  هب  ناهج  لک  ندوب  ریخ  ینعی  دوشیم ؛ يراج 
. تسا نادقف  صقن و  تاهج  یفیک  ای  یّمک و  هبلغ  هب  نآ  ندوب  رش  نینچمه  و  دنوشن ، لیان  ناشزاین  دروم  لامک  هب 

رایتخا ربج و  هلأسم  اب  ردق  اضق و  هطبار 

ثداوح تادوجوم و  دروم  رد  یهلا  ردـق  اضق و  شریذـپ  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  هتفگ  ردـق  اضق و  یفـسلف  نییعت  رد  هک  هچنآ  ساـسارب 
حرطم لاؤس  نیا  اجنیا  زا  تسین . یهلا  ّتیـشم  هدارا و  ساسارب  ناهج  رد  یلولعم  یّلع و  یمتح  یعطق و  ماظن  شریذـپ  زج  يزیچ  ناـهج ،

، دریذپیم قّقحت  ناهج ، نیا  رد  هچره  دراد و  لماک  یگتـسب  دوخ ، همّدقتم  للع  اب  ثداوح ، اههدـیدپ و  همه  تشونرـس  رگا  هک  دوشیم 
لـصا لوبق  اب  رگید : ریبعت  هب  هحفـص 118 ) . ) دـنامیم یقاب  ناسنا  راـیتخا  يدازآ و  يارب  ییاـج  هچ  سپ  تسا  یعطق  ماـظن  نیا  هریاد  رد 

ماظن شریذپ  هک  دناهدرک  نامگ  نینچ  دیدج ، میدق و  نارکفتم  زا  يرایـسب  تفریذپ  ار  رـشب  رایتخا  يدازآ و  ناوتیم  ایآ  یمومع ، ّتیلع 
، یتسه ماظن  بوجو  ترورـض و  لصا  قباطم  نوچ  دراد . تافانم  رـشب ، رایتخا  يدازآ و  اـب  یمومع ، ّتیلع  ساـسارب  تادوجوم  يرورض 
، دش قّقحم  يو  همات  تلع  رگا  ثداوح ، زا  ياهثداح  ره  ینعی  دوشیمن ؛ دوجوم  ترورـض ، بوجو و  نودب  ناهج  نیا  رد  ياهثداح  چیه 
رد هک  تهج  نآ  زا  هاوخ  تشگن ، ققحم  يو  همات  تلع  رگا  و  دنکن . ادـیپ  دوجو  هک  تسا  لاحم  تفای و  دـهاوخ  ققحت  اترورـض  اربج و 
نآ اترورـض  اربج و  دنک ، یثنخ  ار  تلع  ياضتقا  دوش و  ادیپ  یعنام  هک  تهج  نآ  زا  هاوخ  دـشاب و  یناصقن  يو  يدوجو  طیارـش  زا  یکی 

ققحت ناهج  نیا  رد  هک  ياهثداح  هحفص 119 ) . ) دیآ دیدپ  هثداح  نآ  ضرف ، نیا  رد  هک  تسا  لاحم  ینعی  تفای ، دهاوخن  ققحت  هثداح ،
مدع زا  دنکیمن ، ادیپ  دوجو  هک  ینکمم  هثداح  ره  و  دنکیم . تیاکح  يو  ترورـض  زا  هجیتنلاب  يو و  هّمات  تلع  دوجو  زا  دنکیم  ادـیپ 

شیادـیپ رد  یمومع  ّتیلع  نایرج  راکنا  دـنکیم . تیاکح  يو  مدـع  ترورـض  زا  هکلب  يو  ترورـض  مدـع  زا  هجیتنلاب  يو و  هّمات  ّتلع 
یتسه ماظن  ترورـض  راکنا  هکنانچمه  تسا . ناهج  راک  رد  یقیقح  مظن  يدنمنوناق و  راکنا  قاّفتا و  هقدـص و  اب  يواسم  ناهج ، ثداوح 
ثداوح دراوم ، یخرب  رد  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  درادـن ؛ ءانثتـسا  نوناق  نیا  تسا . يدـنمنوناق  راـکنا  قاـفتا و  هفدـص و  اـب  يواـسم  زین 

اریز دریگیم ، ناج  ربج »  » لاکـشا ساسا ، نیا  يور  دـننکن . ادـیپ  ققحت  یلولعم ، یّلع و  ترورـض  لصا  ای  ّتیلع و  لصا  ساسارب  ناـهج 
لاحم دوشیمن ، تسا و  یندش  هچره  دوشن و  هک  تسا  لاحم  دوشیم و  تسا  یندش  هچره  تسا و  یبوجو  يرورض و  یتسه ، ماظن  رگا 

زا دـیاب  هچنآ  ینعی  دـشابیم ؛ روطنیمه  تسا ، ناـهج  نیا  ثداوح  زا  یئزج  هک  زین  ناـسنا  زا  هرداـص  تاـکرح  لاـعفا و  دوـشب ، هک  تسا 
ناسنا لاعفا  زا  یلعف  چـیه  دوشیمن و  رداص  هاوخان  هاوخ و  دوشن  رداص  دـیاب  هچنآ  دوشیم و  رداص  هاوخاـن  هاوخ و  دوش ، رداـص  ناـسنا 

لامعا و رد  ناـسنا  يارب  يدازآ  راـیتخا و  هنوگچیه  سپ  دوشن ، رداـص  تسا  نکمم  دوشب و  رداـص  تسا  نکمم  تفگ ، ناوتب  هک  تسین 
ناهج هن  تسا  ترورـض  ناهج  ناهج »  » میدـید هکناـنچ  و  هحفـص 120 ) . ) ترورـض ربج »  » تسا و ناکما  رایتخا »  » اریز تسین ؛ شلاـعفا 

هب همه  میظع ، تارایـس  بکاوک و  ات  هتفرگ  متا  زا  ناهج ، نیا  کچوک  گرزب و  مارجا  تاکرح  هک  يروطنامه  رگید : ترابع  هب  ناکما .
دـش دمآ و  هلزلز ، فوسک ، فوسخ ، دننام  یثداوح  هک  يروطنامه  و  دریگیم . تروص  ریذپان  فالخ  يرورـض  نیناوق  سیماون و  مکح 

زا هک  یتاکرح  تسا ، ینیبشیپ  لـباق  یعطق و  نّیعم ، لـلع  ریثأـت  تحت  هریغ ، ناراـب و  فرب و  لوزن  و  هحفـص 121 )  ) بش زور و  بش و 
مکح هب  زین  ثداوح  نیا  تاـکرح و  نیا  ینعی  تسا ؛ روطنیمه  زین ، دـهدیم  خر  ناـسنا  هلیـسو  هب  هک  یثداوـح  دوـشیم و  رداـص  ناـسنا 

نیب رد  يدازآ  رایتخا و  ناکما و  هنوگچیه  ور ، نیا  زا  دوشیم . یعطق  نّیعم ، للع  ریثأـت  تحت  دریگیم و  تروص  نیعم  سیماون  نیناوق و 
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هب يرـشب » ای  یهلا   » تیلوئـسم نوناق و  فیلکت و  هنوگچیه  میناوتیمن  اـم  سپ  تسا . تیدودـحم  ربج و  ترورـض  تسه  هچره  تسین و 
يدازآ عرف  رفیک ، شاداپ و  تیلوئـسم و  فیلکت و  اریز  میـشاب ؛ هدوب  يرفیک  ای  شاداـپ  هنوگچیه  بجوتـسم  میناوتیمن  و  میریگب . هدـهع 

هک یگرزب  تالـضعم  زا  یکی  دـیدرت ، نودـب  درادـن . اـنعم  روما  نیا  زا  کـیچیه  تسا ، تیدودـحم  ربـج و  تسه ، هچره  نوـچ  تسا و 
هحفص  ) هدش دراو  هلأسم  نیا  رد  یسک  هک  دوشیم  هدید  مک  رایسب  و  تسا . هلئسم  نیا  هتخاس ، هجوتم  دوخ  هب  ار  نادنمشناد  رکف  نونکات 

نایعّدم زا  یناسک  ابلاغ  دشاب . هدمآرب  نآ  لح  هدهع  زا  یتسرد  هب  و  دشاب . هتفرگ  رظن  رد  ار  هلأسم  فارطا  بناوج و  عیمج  دشاب و  ( 122
هّجوت بلطم  زا  یتمـسق  هب  هکنآ  ای  دـناهدومیپ  اطخ  هار  لوا ، زا  ای  دـناهدش ، بلطم  نیا  دراو  هک  قالخا  ياملع  اـی  ناسانـشناور  اـی  هفـسلف 
ياراد يرظن ، هبنج  رب  هوالع  هلأسم ، نیا  نوچ  و  دـنریگب . رظن  رد  دناهتـسناوتن  ای  هتفرگن  رظن  رد  ار  بلطم  بناوج  فارطا و  عیمج  هدرک و 

رد قالخا و  تیبرت و  نتسناد  رثایب  تیلوئسم و  فیلکت و  رابریز  زا  ندش  جراخ  ربج ، همزال  مینادیم  هکنانچ  اریز  تسه . زین  یلمع  هبنج 
هتـشادرب رد  یقـالخا  یلمع و  ياـهنابز  ربج »  » رکف هزادـنا  هب  هک  تسا  يرکف  رتمک  تسا و  یگراـچیب  طاـطحنا و  یلبنت ، يدـیقال  هجیتـن ،

تسین راک  رد  ناسنا  يارب  يدازآ  رایتخا و  هنوگچیه  تسا و  يربج  يرورض و  ناسنا ، زا  ناسنا  لاعفا  رودص  قلطم : نویربج  هیرظن  دشاب .
زا یخرب  دننام  یلولعم : یّلع و  ترورـض  نیرکنم  هیرظن  تسین . حیحـص  ناسنا  يارب  مه  یتیلوئـسم  هحفـص 123 )  ) فیلکت و هنوگچیه  و 

امرفمکح ناهج ، راک  رد  یبوجو  ترورض و  هنوگچیه  یبرجت . یسح و  هفسالف  زا  یخرب  دیدج و  کیزیف  ياملع  زا  یـضعب  نیملکتم و 
رب يربج  بوجو و  ترورض و  هنوگچیه  ناسانشناور : زا  یـضعب  هیرظن  تسین . امرفمکح  یترورـض  زین  ناسنا  لاعفا  رب  هجیتن  رد  تسین و 

هتشذگ ياهثحب  زا  تسا . دازآ  یمومع  ّتیلع  نوناق  زا  هدارا  دباییم و  ماجنا  هدارا  اب  ناسنا  لاعفا  اریز  دنکیمن ؛ تموکح  ناسنا  لامعا 
دوشب و تسا  نکمم  هک  تسا  يروط  هب  دوخ ، تاذ  رد  يرگید ، دوجولا  نکمم  ره  دـننام  ناسنا ؛ زا  هرداـص  لاـعفا  ًـالوا : هک : دـش  مولعم 
ناسنا و ياهتیلاعف  ایناث : هحفـص 124 ) . ) دنکیم ادیپ  بوجو  ترورـض و  هک  تسا  ینیعم  تامّدـقم  للع و  وترپ  رد  دوشن و  تسا  نکمم 

يارب هک  تـسا  نـیا  قرف  نآ  دراد و  قرف  هریغ ، سیطاـنغم و  هبذاـج و  بذـج  شتآ و  نتخوـس  لـیبق  زا  يداـمج  ياـهتیلاعف  اـب  ناوـیح 
ياـهتیلاعف ور ، نیا  زا  هدـشن و  هداد  تاداـمج  هب  هار  نآ  زا  فارحنا  ناـکما  هدـش و  نییعت  تعیبـط  رد  هار  کـی  طـقف  يداـمج  ياـهتیلاعف 

هداد اهنآ  هب  یلمع  نادـیم  هدـش و  هتـشادرب  یناویح  ياهتیلاعف  زا  یتخاونکی  تیدودـحم و  نیا  یلو  تسا  تخاونکی  دودـحم و  يداـمج ،
دـنکیم و قرف  ناویح  اب  باختنا ، رایتخا و  ّتیفیک  رد  ناسنا  ایناث : تسا . هدـش  راذـگاو  ناویح  دوخ  باختنا  هدارا و  هب  هار  نییعت  هدـش و 

راـیتخا نییعت و  تسا ، هدـش  راذـگاو  ناوـیح  دوـخ  راـیتخا  هدارا و  هب  نآ  نییعت  هک  ار  یهار  هزیرغ ، ریثأـت  تحت  طـقف  ناوـیح  هـکنیا : نآ 
رثا هک  تسا  دازآ  درادـن و  رابجا  يزیرغ  تاکیرحت  لـباقم  رد  یللع  هب  ناـسنا  یلو  درادـن  يدازآ  هزیرغ ، تموکح  لـباقم  رد  دـنکیم و 

. دنارب بقع  هب  ار  نآ  دنک و  تمواقم  نآ  لباقم  رد  انایحا  دروآرد و  هبساحم  تحت  ار  هحفص 125 )  ) هزیرغ کیرحت 

يرایتخا لاعفا  هرابرد  یلیلحت 

لعاف رد  هکنانچ  دشاب  لعاف  تاذ  نیع  هک  یملع  هاوخ  دریگب . ماجنا  نآ ، هب  لعاف  ملع  روعش  نودب  هک  تسین  يرایتخا  يدارا و  راک  چیه 
ملع همزال  هک  یملع  هاوخ  دوشیم و  هظحالم  اضرلاب  لعاف  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  لعف  دوخ  نیع  هک  یملع  هاوخ  دراد و  دوجو  یلّجتلاـب 

دـصقلاب لعاف  رد  هکنانچ  دشاب  تاذ  زا  ریذپ  كاکفنا  ضراوع  زا  هک  یملع  هاوخ  دناهدش و  لئاق  هیانعلاب  لعاف  رد  هکنانچ  دـشاب  تاذ  هب 
نآ هب  تبـسن  یـششک  لیم و  تیاـضر و  تبحم و  هنوگچیه  لـعاف »  » هک تسین  يراـیتخا  يدارا و  يراـک  چـیه  نینچمه  دـباییم . ققحت 
رد ار  دوخ  ای  دروخیم  یتبغریب  اب  ار  ياهزمدب  يوراد  هک  یـسک  یتح  دهد . ماجنا  ار  نآ  ترفن  یگقالعیب و  لامک  اب  دـشاب و  هتـشادن 
هار زا  ربـخ  يو  یتمالـس  دراد و  شدوخ  یتمالـس  هب  هقـالع  نوچ  دـنک ، عطق  شندـب  زا  ار  يدـساف  وضع  اـت  دـهدیم  رارق  حاّرج  راـیتخا 

ادیپ لیم  شندب  وضع  نداد  تسد  زا  وراد و  نامه  ندروخ  هب  تهج  نیا  زا  دوشیمن ، نیمأت  دـساف ، وضع  ندـیرب  اب  خـلت  يوراد  ندروخ 
هک ار  سک  نآ  ره  دیوگ : يرتسبـش »  » و هحفـص 126 ) . ) دوشیم بلاغ  وضع ، عطق  زا  یتحاران  دب و  هزم  زا  تهارک  رب  هک  یلیم  دـنکیم ؛
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ام هب  تفگ  نم  وا و  قمحا  ناداـن  نیمه  تفگ  نمرها  نادزی و  ربگ  ناـک  ناـنچ  تسا  ربگ  دـننام  وک  هدومرف  یبـن  تسا  ربـج  ریغ  بهذـم 
تسا يزاب  وهل و  تقیقح  رد  دوخ  تبسن  تسا  يراجم  تبسن  ار  لاعفا 

تشونرس يدام و  هفسلف 

نآ لـح  كرد و  تمحز  ياهلأـسم و  نینچ  حرط  زا  نویداـم  تسا و  حرطم  نویهلا  يارب  اـهنت  هلـصفم  نیا  هک  تسا  نینچ  یـضعب  روصت 
هحفـص 127) . ) دراد دوجو  توافت  كدنا  اب  لکـشم  نیمه  انیع  دـنراد  يدام  رکفت  زرط  هک  یناسک  يارب  تسا  لطاب  روصت  نیا  دـنغراف .
ای تلع  دولوم  دوخ  هبون  هب  زین  للع  ای  تلع  نآ  تسا و  یللع  ای  تلع  دولوم  ياهثداح  هدیدپ و  ره  لولعم  تلع و  ملـسم  تباث و  قبط  اریز 

. تسا حرطم  رایتخا  ربج و  هلأسم  يدام  هاوخ  یهلا و  هاوخ  دیدج  میدق و  یفـسلف  ياهمتـسیس  مامت  رد  مینیبیم  اذـل  دـشابیم . رگید  للع 
هکلب درادن  يریثأت  هلأسم  رهوج  رد  توافت  نیا  داد  میهاوخ  حیضوت  ادعب  هکنانچ  تسا و  توافتم  يدام  هفسلف  اب  یهلا  هلأسم  لکشم  هتبلا 

. درادن ار  تازایتما  نآ  یعیبط  ربج  يدام  ردق  اضق و  هب  داقتعا  هک  دراد  یتازایتما  یهلا  ردق  اضق و  هب  داقتعا 

مالسا هب  یحیسم  ياپورا  هلمح 

دننک دومناو  نینچ  دننادب و  ردق  اضق و  هب  داقتعا  ار  نیملسم  طاطحنا  للعلا  تلع  هک  هداد  یحیـسم  نایئاپورا  تسد  هب  ياهناهب  تهج  نیا 
هّقح دیاقع  نآ  زا  یکی  ردق  اضق و  هب  هدـیقع  تسا . هدـش  بلـس  رـشب  زا  رایتخا  هنوگره  نآ  رد  تسا و  يربج  نیئآ  کی  دوخ  مالـسا  هک 

ره نایم  رد  ریدقت )  ) ردق اضق و  هب  داقتعا  دنتفگ  دندرب و  اطخ  ياهنامگ  یگنرف  نالفاغ  تسا . نالهاج  عوضوم  هابتـشا و  دروم  هک  تسا 
همه نیملـسم  هدیدنـسپان  تافـص  ددنبیمرب و  خر  تلم  نآ  نایم  زا  لیاضف  رگید  تعاجـش و  توق و  تمه و  ددرگ  خـسار  عیاش و  یتلم 

دیوگیم ربج  هک  بهذم  هب  داقتعا  ردـق و  اضق و  هب  داقتعا  نایم  اهیگنرف  : » دـنیوگیم هحفـص 128 ) . ) تسا ردق  اضق و  هب  داقتعا  هجیتن 
اهیتْأَی ًۀَِّنئَمْطُم  ًۀَنِمآ  َْتناک  ًۀَیْرَق  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو   … «. » دناهتشاذگن یتوافت  یقرف و  تسا  قلطم  روبجم  دوخ  لاعفا  لامعا و  هیلک  رد  ناسنا 

زا قازرا  دوب و  مارآ  نما و  هک  ار  يرهـش  هدز  لثم  ادخ  فْوَْخلا : َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَغَر  اُهقْزِر 
فرط همه  زا  ار  ینماان  یگنسرگ و  ادخ  سپ  نآ  زا  دندرک و  یساپسان  ار  ادخ  ياهتمعن  یلو  دشیم  لمح  نآ  يوس  هب  ناوارف  اج  همه 

هحفص 129) . ) لحن  / 112 - 1 ( ***** 1 «. ) دیناشچ نآ  هب 

یسایس ياههدافتسا 

زا ادـج  اهنآ  يوما  نارادمتـسایس  يارب  هدوب  یمکحم  صرق و  کسمتم  هیماینب  ناـمز  رد  ردـق  اـضق و  هلأـسم  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات 
نادـنز هـب  اـی  دنتـشکیم  ینید  هدـیقع  اـب  فلاـخم  ناوـنع  هـب  ار  رـشب  يدازآ  راـیتخا و  نارادـفرط  دـندرکیم و  يرادـفرط  ربـج  کلـسم 
رایتخا هلأسم  هک  یناسک  نیرتیمیدق  ِناّیِوَلَع » ُدیحْوَّتلا  َو  ُلْدَْعلا  َو  ِناّیِوَُما  ُهیبشَّتلا  َو  ُُربَْجلَا  : » دش فورعم  هلمج  نیا  هک  اجنآ  ات  دنتخادنایم 

« ینَهُج دَبْعَم   » مان هب  قارع  لها  زا  يدرم  دندرک  تیامح  رـشب  رایتخا  يدازآ و  هدیقع  زا  دندرک و  ناونع  يوما  هرود  رد  ار  رـشب  يدازآ  و 
. دـندشیم هتخانـش  ناـمیا  قدـص و  یتسرد و  یتـسار و  هب  رفن  ود  نیا  دـندوب . یقـشمَد » ِنـالیَغ   » هب فورعم  ماـش  لـها  زا  يرگید  درم  و 

هحفص 130) )

یمتحریغ یمتح و  راثآ 

، تسا ردـق  اضق و  هنوگ  ود  دـیامنیم  نینچ  هدـشدای و  یمتحریغ  یمتح و  ردـق  اضق و  زا  ینآرق  تاراشا  رد  ینید و  تاـیاور  راـثآ و  رد 
رد ار  یـصاخ  هثداح  رگا  تسیچ ؟ یمتحریغ  ردـق  اضق و  ینعم  رییغت . لباق  ریغ  یمتحریغ و  رییغت ، لـباقریغ  یمتح و  یمتحریغ ، یمتح و 
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راک رد  ردـق  اضق و  سپ  تسا  هتفرگن  قلعت  رگا  تسا ؟ هتفرگن  ای  تسا  هتفرگ  قلعت  هثداح  نآ  هب  وا  هدارا  قح و  یلزا  ملع  اـی  میریگب  رظن 
هدارا زا  دارم  فلخت  دیآیم  مزال  دـنکن و  تقباطم  عقاو  اب  قح  ملع  دـیآیم  مزال  الاو  دوش  عقاو  دـیاب  امتح  تسا  هتفرگ  قلعت  رگا  تسین .

تیشم و هدارا و  زا  بابسا  للع و  همه  نتفرگ  همشچرس  زا  تسا  ترابع  عقاو  رد  ردق  اضق و  رگید  نایب  هب  تسا . قح  تاذ  مامتان  هک  قح 
ماظن نآ  هدنروآ  دـیدپ  أشنم و  هک  نسحا  ماظن  هحفـص 131 )  ) هب ملع  زا  تسا  ترابع  اضق ، حالطـصا  هب  و  تسا . للعلا  ۀـلع  هک  قح  ملع 

ریذـپرییغت يو  ریدـقت  دزاس  ردـقم  شیوخ  هدـنب  رب  يزیچ  دـنوادخ  یتقو  ٌّدَرَم : ِهئاضَِقل  ْنُکَی  َْمل  ًءاـضَق  ٍدـْبَع  یلَع  یـضَق  اذِا  َهّللا  َّنِا  . » تسا
هک تسا  نیا  تیلع  نوناق  همزال  دـنکیم ، باجیا  ار  تیمتح  ترورـض و  یمومع  تیلع  نوناق  دـینادیم  هکناـنچ  یفرط  زا  و  ( 1 «. ) تسین
وا ندـشن  عقاو  هک  روطنامه  تسا . هدوب  فلخت  لباقریغ  یمتح و  یعطق و  شدوخ  ینامز  یناکم و  صوصخم  طیارـش  رد  ياهثداح  عوقو 

ریدـقت باـجیا و  ردـق  اـضق و  نوچ  و  دـننوناق . نیمه  نویدـم  ار  دوخ  تیعطق  موـلع  تسا  ریذـپانفلخت  یمتح و  زین  طیارـش  نآ  ریغ  رد 
هبطخ هَحاصفلا ، جهن  - 1 تسا ***** . تیعطق  تیمتح و  نیع  ردـق  اضق و  یببـس ، ماـظن  رد  تـالولعم و  لـلع و  قیرط  زا  تسا  ثداوح 

دناوتیم یموهفم  ینعم و  هچ  لیدـبت  لباقریغ  لیدـبت و  لباق  هب  ای  یمتحریغ و  یمتح و  هب  ردـق  اـضق و  میـسقت  اذـل  هحفص 132 ) . ) 670
لیدبت لباق  میشابن و  لئاق  رتشیب  ردق  اضق و  هنوگ  کی  هب  هرعاشا  دننام  دیاب  ای  هک  دیآیم  شیپ  تسب  نب  نیا  هک  تسا  اجنیا  دشاب ؟ هتشاد 

يدازآ و هنوگچیه  تشونرس و  لیدبت  رد  یتردق  هنوگچیه  رشب  يارب  هجیتن  هب  میوش و  رکنم  لکش  ره  تروص و  رهب  ار  تشونرـس  ندوب 
تیلع راکنا  هار  هلمجلاب  میوشب . رـشب  لامعا  لاعفا و  رد  لقاال  ملاع  نایرج  رد  ردـق  اضق و  رکنم  هلزتعم  دـننام  ای  میوشن و  لـئاق  يراـیتخا 
میشاب لئاق  ردق  اضق و  یهلا  هبنج  هب  هکنآ  هاوخ  تسا  یقاب  دوخ  ياج  هب  یمتحریغ  تشونرس  لاکـشا  نآ  لوبق  هب  و  تسا . هتـسب  یمومع 

. دنکیم ادیپ  تیمتح  دوخ  بابسا  للع و  هیحان  زا  رـشب  لاعفا  لامعا و  هلمج  نآ  زا  ياهثداح و  ره  هکنیا  لاکـشا  هصالخ  میـشابن . لئاق  ای 
سپ ردق )  ) دنکیم بسک  دوخ  تابجوم  بابسا و  للع و  هیحان  زا  هحفص 133 )  ) زین ار  دوخ  تایصوصخ  تاصخشم و  دودح و  و  اضق ) )

ْنَا َْلبَق ، ِِقیالَْخلا  َریداقَم  یلاعَت  ُهّللا  َبَتَک  . » تسین راک  رد  لیدـبت  رییغت و  ناکما  سپ  يریذـپان ، فلخت  تیمتح و  اب : تسا  يواـسم  تیلع 
اهنامسآ هکنآ  زا  شیپ  لاس ، رازه  هاجنپ  ار  قیالخ  ریدقت  الاو  يادخ  ِءاْملا : یَلَع  ُهُشرَع  َو  ٍۀَنَس  ْفلَا  َنیـسْمَِخب ، ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  َُقلْخَی 

ُماما ناز  رـس / ار ز  اپ  ام ، لقع  دـنادن  ات  رـصب  دـشوپ  ورف  دـیآ  اضق  نوچ  ( 1 «. ) دوـب بآ  رب  یمد  شرع  درک و  تـبث  دـنیرفایب ، ار  نـیمز  و 
ِیف ًابْرَـض  َنوُعیطَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلـیبَس  یف  اوُرِـصْحُأ  َنیذَّلا  ِءارَقُْفِلل  ( » يولوم ( ) 2 /. ) رَـصَْبلا َیِمُع  اـضَْقلا  َءاـج  اذِا  تفگ  ربـخ  نیا  داد  نیقتملا 

ْمُُهفِْرعَت ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  هحفص 134 ) (. ) سمش ناوید   ) يولوم - 2 هبطخ 2121 . هَحاصفلا ، جهن  - 1 ُمُُهبَسْحَی *****  ِضْرَْألا 
هار رد  هک  دـشاب  ینادـنمزاین  يارب  دـیاب ) اصوصخم  امـش ، قافنا  : ) ٌمیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ًافاْحلِإ  َساَّنلا  َنُولَئْـسَی  ْمُهامیـِسب ال 

هزاجا اهنآ  هب  داهج  نادیم  رد  تکرش  هتخاس و  هراوآ  شیوخ  ياهنطو  زا  ار  اهنآ  ادخ ، نییآ  هب  هّجوت  و   ) دناهتفرگ رارق  انگنت  رد  ادخ 
زا و  دنروآ ) تسد  هب  ياهیامرـس  و   ) دننک یترفاسم  دنناوتیمن  دننزب ) یتراجت  بسک و  هب  تسد  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  ات  دـهدیمن 

مدرم زا  يزیچ  رارصا  اب  زگره  یسانشیم و  ناشیاههرهچ  زا  ار  اهنآ  اما  دنرادنپیم ، زاینیب  ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يرادنتـشیوخ ، تّدش 
َنوُقِْفُنی َنیذَّلا  ( » 1 «. ) تسا هاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  دـینک ، قافنا  ادـخ  هار  رد  یبوخ  زیچ  ره  و  اـهنآ ) تاصخـشم  تسا  نیا   ) دـنهاوخیمن

: َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  هحفص 135 ) . ) هرقب  / 273 - 1 ْمِهِّبَر *****  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ 
هن تسا و  اهنآ  رب  یـسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دـننکیم ، قاـفنا  راکـشآ  ناـهنپ و  زور ، بش و  ار  دوخ  لاوما  هک  اـهنآ 

ُْلثِم ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يذَّلا  ُموُقَی  امَک  ـَّالِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیذَّلا  ( » 1 «. ) دنوشیم نیگمغ 
اهیف ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  ابِّرلا 

دناوتیمن و   ) هدـش هناوید  ناطیـش ، ّسامت  رثا  رب  هک  یـسک  دـننام  رگم  دـنزیخیمن  رب  تمایق ) رد  ، ) دـنروخیم ابر  هک  یناـسک  َنوُدـِلاخ :
ابر دـننام  مه  دتـس  داد و  دـنتفگ : هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا ، دزیخیم ،) اپ  هب  یهاگ  دروخیم ، نیمز  یهاگ  ، دـنک ظـفح  ار  دوخ  لداـعت 

رگا و  تسا ) رایـسب  ود ، نیا  نایم  قرف  اریز  ، ) مارح ار  ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادـخ  هک  یلاح  رد  تسین ،) ود  نآ  ناـیم  یتواـفت  و   ) تسا
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زا لبق  و   ) قباس رد  هک  ییاهدوس  دنک ، يراددوخ  يراوخابر )  ) زا دسر و  وا  هب  یهلا  زردنا  هحفص 136 ) . ) هرقب  / 274 - 1 یسک ***** 
و  ) دوـشیم راذـگاو  ادـخ  هب  وا  راـک  و  ددرگیمن ) لـماش  ار  هتـشذگ  مکح ، نیا  و   ) تسا وا  لاـم  هدروآ ، تسد  هب  میرحت ) مـکح  لوزن 
«. دننامیم نآ  رد  هشیمه  دنـشتآ و  لها  دنوش ) هانگ  نیا  بکترم  رگید  راب  و  ، ) دـندرگزاب هک  یناسک  اما  دیـشخب ) دـهاوخ  ار  وا  هتـشذگ 

دـهدیم و شیازفا  ار  تاقدـص  دـنکیم و  دوبان  ار  ابر  دـنوادخ  ٍمیثَأ : ٍراَّفَک  َّلُـک  ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو  ِتاـقَدَّصلا  ِیبُْری  َو  اـبِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  ( » 1)
ْمَُهل َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  ( » 2 «. ) درادیمن تسود  ار  يراکهنگ  ساپسان  ناسنا  چیه  دنوادخ 

. هرقب  / 275 - 1 دـنداد *****  ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  َنُونَزْحَی : ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ 
تسا و اهنآرب  یسرت  هن  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  ناشرجا  دنتخادرپ ، ار  تاکز  دنتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  و  هحفص 137 ) . ) هرقب  / 276 - 2
زا دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا  َنینِمُْؤم : ُْمْتنُک  ْنِا  اـبِّرلا  َنِم  َیَِقب  اـم  اُورَذ  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَما  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  ( » 1 «. ) دـنوشیم نیگمغ  هن 
َنِم ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  ( » 2 «. ) دیراد نامیا  رگا  دینک ، اهر  هدنام ، یقاب  ابر  تابلاطم )  ) زا هچنآ  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم  )

راـکیپ امـش  اـب  شلوسر  ادـخ و  دـینادب  دـینکیمن ، نینچ )  ) رگا َنوُمَلُْظت : ـال  َو  َنوُِملْظَت  ـال  ْمُِکلاْومَأ  ُُسُؤر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللا 
هحفـص 138) . ) هرقب  / 278 - 2 هرقب .  / 277 - 1 لـصا *****   ) تسا امـش  نآ  زا  امـش ، ياههیامرـس  دـینک ، هبوت  رگا  درک و  دـنهاوخ 

ْمَُکل ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  ْنَا  َو  ٍةَرَْسیَم  یِلا  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرْسُع  ُوذ  َناک  ْنِا  َو  ( » 1 «. ) دوشیم دراو  متس  امش  رب  هن  دینکیم و  متس  هن  دوس ،) نودب  هیامرس ،
یتسار هب  هک  یتروص  رد  و  ، ) دـیهد تلهم  ییاناوت  ماـگنه  اـت  ار  وا  دـشاب ، هتـشادن  تخادرپ  تردـق  راکهدـب )،  ) رگا و  َنوُمَْلعَت : ُْمْتنُک  ْنِا 

ِهَّللا َیلِإ  ِهیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  ( » 2 «. ) دینادب ار ) راک  نیا  عفانم   ) رگا تسا ، رتهب  دیـشخبب ، وا  هب  ادخ  يارب  درادن )، ار  تخادرپ  تردـق 
، دننادرگیمزاب ادـخ  يوس  هب  ار  امـش  زور  نآ  رد  هک  دیـسرتب ) و   ) دـیزیهرپب يزور  زا  و  َنوُمَلُْظی : ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث 

لامعا جیاتن  دننیبیم ، هچره  نوچ   ) دش دهاوخن  متس  اهنآ  هب  دوشیم و  هداد  سپ  زاب  لماک  روط  هب  هداد ، ماجنا  هچنآ  سک  ره  هب  سپس 
یمَـسُم ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیادـَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( » هحفص 139 . ) هرقب  / 280 - 2 هرقب .  / 279 - 1 ( ***** 1 («. ) تسا ناشدوخ 

َو ال ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يذَّلا  ِِللُْمْیل  َو  ُْبتْکَْیلَف  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَـی  ـال  َو  ِلْدَْـعلِاب  ٌِبتاـک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو  ُهُوُبتْکاَـف 
ْنِم ِْنیَدیهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو  ِلْدَْـعلِاب  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیطَتْـسَی  ـال  َْوأ  ًافیعَـض  َْوأ  ًاهیفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يذَّلا  َناـک  ْنِإَـف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی 

ُءادَهُّشلا َبْأَی  َو ال  يرْخُْألا  اَمُهادْحِإ  َرِّکَُذتَف  امُهادْـحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  ِءادَـهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم  ِناتَأَْرما  َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاجِر 
ًةَراِجت َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  اُوباتَْرت  َّالَأ  ینْدَأ  َو  ِةَداهَّشِلل  ُمَْوقَأ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکلذ  ِِهلَجَأ  یلِإ  ًاریبَک  َْوأ  ًاریغَص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْـسَت  َو ال  اوُعُد  ام  اذِإ 

َو ٌِبتاک  َّراَُضی  َو ال  ُْمتْعَیابَت  اذِإ  اوُدِهْشَأ  َو  اهُوُبتْکَت  َّالَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  هحفص 140 ) . ) هرقب  / 281 - 1 ْمُکَْنَیب *****  اهَنوُریُدت  ًةَرِضاح 
هک یماگنه  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  میلَع : ٍءْیَـش  ِّلُِـکب  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَـف  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو  ٌدیهَـش  ـال 
رد ار ) دنـس   ) تلادع يور  زا  ياهدنـسیون  دیاب  دیـسیونب و  ار  نآ  دینک ، ادیپ  رگیدکی  هب  دتـس ) داد و  ای  ماو  رطاخ  هب   ) يراد تّدم  یهدب 

دیاب سپ  دنک ، يراددوخ  هداد ، میلعت  وا  هب  ادخ  هک  روطنامه  نتشون  زا  دیابن  دراد ، یگدنسیون  رب  تردق  هک  یسک  دسیونب و  امـش  نایم 
دیامنن و راذگورف  ار  يزیچ  دزیهرپب و  تسا ، وا  راگدرورپ  هک  ادـخ  زا  دـنک و  ءالما  دـیاب  تسا ، وا  هدـهع  رب  ّقح  هک  سکنآ  دـسیونب و 

ندرک ءالما  رب  ییاناوت  ندوب ) لال  رطاـخ  هب   ) اـی تسا ، نونجم ) و   ) فیعـض لـقع ) رظن  زا   ) اـی هیفـس  تسا ، وا  هّمذ  رب  ّقح  هک  یـسک  رگا 
ود رگا  دیریگب و  دهاش  ّقح ) نیا  رب   ) ار دوخ  لداع )  ) نادرم زا  رفن  ود  دنک و  ءالما  تلادع ، تیاعر  اب  وا ) ياج  هب   ) وا ّیلو  دیاب  دـنرادن ،

دهاش مهاب  دـیاب  نز  ود  نیا  و   ) دـینک باـختنا  دنتـسه ، امـش  ناـنیمطا  تیاـضر و  دروم  هک  یناـسک  زا  نز ، ود  درم و  کـی  دـندوبن ، درم 
توعد تداهـش ) يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب  دـیابن  دوهـش  دـنک و  يروآداـی  وا  هب  يرگید  تفاـی ، یفارحنا  یکی  رگا  اـت  دـنریگرارق )

(، دیسیونب دشاب ، هچره   ) دیوشن لولم  گرزب ، ای  دشاب  کچوک  هچ  دوخ ) یهدب   ) نتـشون زا  دنیامن و  يراددوخ  دننکیم ، هحفص 141 ) )
، دشابیم رتهب  وگتفگ ) عازن و  و   ) کش دـیدرت و  زا  يریگولج  يارب  رتمیقتـسم و  تداهـش  يارب  رتکیدزن و  تلادـع  هب  ادـخ  دزن  رد  نیا 
، دیسیونن ار  نآ  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  تروص  نیا  رد  دینکیم . تسد  هب  تسد  دوخ ، نیب  هک  دشاب  يدقن  يدتـس  داد و  هک  نیا  رگم 
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تحت و   ) دسرب ینایز  ییوگّقح ) رطاخ  هب   ) دهاش هدنسیون و  هب  دیابن  دیریگب و  دهاش  دینکیم ، يدقن )  ) شورف دیرخ و  هک  یماگنه  یلو 
هب دنوادخ  دهدیم ، میلعت  امـش  هب  دنوادخ  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیاهدش ، جراخ  راگدرورپ  نامرف  زا  دینک ، نینچ  رگا  و  دـنریگ ) رارق  راشف 

، تسا شیوخ  خـیرات  هدـنراگن  تشونرـس و  هدـنزاس  یمدآ  هک  دـهدیم  ار  ماـیپ  نیا  نینچمه  هفیرـش  تاـیآ  ( 1 «. ) تسا اـناد  زیچ  هـمه 
رایتخا و هک  دوشیم  هتخیگنارب  یتقو  ترـسح  فسأت و  هک  ارچ  دراپـس  ماگ  ار  يزاسنوگن  ریـسم  ای  دـنیزگرب  ار  یگتـسیاش  هار  دـناوتیم 
. تسا هتشاد  ار  اهراک  نیرتهتسیاش  نداد  ماجنا  ناوت  ایند  رد  هک  تسا  نآ  رگناشن  زیخاتسر  زور  رد  ناسنا  تمادن  دشاب و  راک  رد  باختنا 

َنوُرِخْأَتْسَی الَف  ْمُُهلَجَا  َءآج  اذِا  ٌلَجَا  ٍۀَُّما  ِّلُِکل  ُهّللا  َءآش  ام  ِّالا  اعْفَن  َو ال  اّرَـض  یـسْفَِنل  ُِکْلمَا  آال  ُْلق  ( » هحفص 142 . ) هرقب  / 282 - 1 ***** 
موق و ره  يارب  دهاوخب ، ادخ  هچنآ  رگم  امش ) هب  دسر  هچ  ات   ) متسین کلام  ار  يدوس  نایز و  مدوخ  يارب  نم  وگب : َنُومِدْقَتْسَی : َو ال  ًۀَعاس 

یتعاس هن  دـننکیم و  ریخأت  یتعاس  هن  دوش ) رداص  ناشگرم  ای  تازاجم  نامرف  و   ) دـسر ارف  اهنآ  لـجا  هک  یماـگنه  تسا ، یناـیاپ  یتلم 
اب متـسین  کلام  دهد  ناوت  زین  راک  نیا  رب  ارم  دهاوخب و  ادـخ  هچنآ  زج  ار  ینایز  دوس و  چـیه  زین  دوخ  ناج  رب  نم  ( 1 «. ) دنریگیم یشیپ 
هب ادخ  هچنآ  زج  یتردق  شیوخ  تشونرس  دروم  رد  ناسنا  یتقو  هک  ارچ  مریگب ؟ میمصت  امـش  دروم  رد  مناوتیم  هنوگچ  نم  فصو  نیا 

ندمآ زا  یهاگآ  ای  نارگید و  رب  باذـع  ندروآ  زا  نامگیب  تشادـن ، تسا ، هتـشاد  هحفـص 143 ) . ) سنوی  / 49 - 1 ینازرا *****  وا 
نم هب  ادـخ  هچنآ  زج  دوخ  تشونرـس  دوخ و  دروم  رد  نم  هک  یماگنه  هکنیا  رگید  ترابع  هب  دوب . دـهاوخ  رتناوتان  نآ  ناـمز  باذـع و 

ندیـسرارف زا  شیپ  امـش  رفیک  رد  مشخب و  تعرـس  ار  زیخاتـسر  زور  ندمآ  مناوتیم  هنوگچ  مرادـن  یناوت  تردـق و  تسا  هتـشاد  ینازرا 
؟ مزرو باتش  نآ  نامز  دمآرس و 

تشونرس

هراشا

امـش ناراکمتـس  هب  اـهنت  هک  دـیزیهرپب  ياهنتف  زا  و  ِباـقِْعلا : ُدـیدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّصاَـخ  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیـُصت  ـال  ًۀَْـنِتف  اوـُقَّتا  َو  »
( ***** 1 «. ) دراد دیدش  رفیک  دنوادخ  دینادب  و  دناهدرک ) رایتخا  توکـس  نارگید  هک  ارچ  تفرگ  دـهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب   ) دـسریمن

او هفیظو  ماجنا  هب  مه  ار  نارگید  دـنفظوم  هکلب  دـنهد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دـنفظوم  اهنت  هن  هعماج  دارفا  هحفص 144 ) . ) لافنا  / 25 - 1
همه مشچ  رد  نآ  دود  دـش و  دـهاوخ  اههمانرب  تسکـش  بجوم  یعامتجا  لـئاسم  رد  یگنهاـمهان  یگدـنکارپ و  فـالتخا و  اریز  دـنراد 

هکنیا هچ  دـنام  مهاوخ  رانکرب  نارگید  ياهیـسانشن  هفیظو  موش  راثآ  زا  ماهداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  نوچ  میوگب  مناوتیمن  نم  دوریم ،
زابرـس رفن  رازهدـص  ینمـشد  موجه  زا  يریگولج  يارب  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  نیا  تسین . یـصخش  يدرف و  یعاـمتجا  لـئاسم  راـثآ 

مه تسکـش  موش  جـیاتن  دوب و  دـهاوخن  یفاک  املـسم  دـنهد ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  رفن  رازه  هاجنپ  ًالثم  ياهدـع  رگا  دـشاب  مزال  دـنمورین 
تقیقح نیا  تسا . نیمه  یهورگ  یعمج و  لئاسم  تیصاخ  میتفگ  هک  روط  نامه  ار و  ناسانشن  هفیظو  مه  دریگیم و  ار  ناسانـش  هفیظو 

دننکن توکـس  نادب  ربارب  رد  هک  دـنراد  هفیظو  هحفـص 145 )  ) هعماج ناکین  هکنیا ، نآ  تخاـس و  نشور  ناوتیم  زین  يرگید  ناـیب  هب  ار 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد  هکنانچ  دوب . دنهاوخ  کیرـش  میهـس و  دنوادخ  دزن  اهنآ  تشونرـس  رد  دـننک  رایتخا  توکـس  رگا 
ْنَا یلَع  َنوُرِداق  ْمُه  َو  ْمِهینارْهَظ  َْنَیب  َرَْکنُْملا  اُوَرَی  یّتَح  ِۀَّصاْخلا  ِلَمَِعب  َۀَّماْعلا  ُبِّذَُـعی  ـال  َّلَـجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و 

دنکیمن تازاجم  صاخ  یهورگ  لمع  رطاخ  هب  ار  مومع  زگره  لجوزع  دـنوادخ  َۀَّماعلا : َۀَّصاْخلا و  ُهّللا  َبَّذَـع  َکـِلذ  اُولَعَف  اذِاَـف  ُهوُرِْکُنی 
ماگنه نیا  رد  دننک  توکـس  لاح  نیع  رد  دنـشاب  هتـشاد  نآ  راکنا  رب  ییاناوت  ددرگ و  راکـشآ  اهنآ  نایم  رد  تارکنم  هک  ینامز  نآ  رگم 

یَّتَح ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًۀَـمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ  ( » 1 «. ) درک دـهاوخ  تازاجم  ار  عامتجا  هدوت  همه  صاـخ و  هورگ  نآ  دـنوادخ 
هک نآ  زج  دهدیمن  رییغت  هداد  یهورگ  هب  هک  ار  یتمعن  چیه  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ٌمیلَع : ٌعیمَس  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمِهِسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی 
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نخس هتشذگ  زا  اهنت  هیآ  نیا  هحفص 146 ) . ) ناوج ریسفت  - 1 ( ***** 1 «. ) تسا اناد  اونـش و  دنوادخ  دنهد و  رییغت  ار  ناشدوخ  اهنآ 
زا هکلب  تسا . هدوهیب  نآ  زا  نخـس  ددرگیمن و  زاب  رگید  تسا و  هتـشذگ  شیاهینیریـش  یخلت و  همه  اب  هتـشذگ  مییوگب  هک  دیوگیمن 

، دیزاس رادـیب  ار  اههشیدـنا  دـینک ، مکحم  ار  نامیا  ياههیاپ  دـییآ ، ادـخ  يوس  هب  رگید  راب  رگا  هک  دـیوگیم ، نخـس  زین  هدـنیآ  زورما و 
ینابرق دیـشوجب ، دیـشورخب و  دیـشک و  دایرف  دیزیخ و  اپ  هب  دیراشفب ، رگیدکی  هب  ار  اهتسد  دیرآ ، دای  هب  ار  ناتیاهتیلوئـسم  اهدهعت و 

يرپس کیرات  هریت و  ياهزور  دیآ ، يوج  هب  هتفر  بآ  مهزاب  دـیریگ ، راکب  اههنیمز  همه  رد  ار  شـشوک  شالت و  دـینک و  داهج  دـیهد و 
! دش دهاوخ  دیدجت  رتیلاع  یحطس  رد  نیرید  تمظع  دجم و  ددرگیم و  راکشآ  امش  ربارب  رد  نشور  یتشونرـس  ناشخرد و  یقفا  دوش ،

هحفص 147) . ) ناوج ریسفت  - 2 لافنا .  / 53 - 1 ( ***** 2)

ناگدولآ نیمزرس  زا  طول  تاجن 

وا هب  هک  روآ ) دای  هب   ) ار طول  و  َنیقِـساف : ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِا  َِثئابَْخلا  ُلَمْعَت  َْتناک  یتَّلا  ِۀَـیْرَْقلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  اْملِع  َو  امْکُح  ُهاْنیَتا  اطُول  َو  »
(1 «. ) دندوب یقساف  دب و  مدرم  اهنآ  هک  ارچ  میدیشخب ، ییاهر  دندادیم  ماجنا  فیثک  تشز و  لامعا  هک  يرهش  زا  میداد و  ملع  مکح و 
لقع و ینعم  هب  زین  یهاگ  تواضق و  ینعم  هب  يرگید  دراوم  رد  هدمآ و  تلاسر  توبن و  نامرف  ینعم  هب  دراوم  زا  ياهراپ  رد  مْکُح »  » هژاو

هنوگره ْملِع »  » زا روظنم  و  دـشابیمن . اهنآ  نایم  یتافانم  دـنچره  دـسریم ، رظن  هب  رتبسانم  اجنیا  رد  لوا  ینعم  یناعم  نیا  ناـیم  زا  درخ ،
هحفص 148) . ) ءایبنا  / 74 - 1 دراد ***** . رثا  ناسنا  تشونرس  تداعس و  رد  هک  تسا  یشناد 

لامعا تشونرس 

هک یـسک  ًاتیقُم : ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اْهنِم  ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَـس  ًۀَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم  َو  اْهنِم  ٌبیـصَن  َُهل  ْنُکَی  ًۀَنَـسَح  ًۀَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم  »
دنوادخ تشاد و  دهاوخ  نآ  زا  یمهس  دنک  يدب  راک  هب  قیوشت  هک  یسک  دوبدهاوخ و  وا  يارب  نآ  زا  یبیـصن  دنک  یکین  راک  هب  قیوشت 

دزاسیم و نشور  یعامتجا  لئاسم  رد  ار  مالسا  لیـصا  ياهقطنم  زا  یکی  قوف  هیآ  ( 1 «. ) دـنکیم ظفح  ار  نآ  دراد و  ار  زیچ  ره  باسح 
لمع و ای  نخس  هاگره  نیاربانب  دنکیرش ، ییامنهار  قیوشت و  تعافش و  قیرط  زا  رگیدکی  لامعا  تشونرس  رد  مدرم  هک  دنکیم  حیرصت 

نودب تشاد  دهاوخ  راک  نآ  جیاتن  زا  یهّجوت  لباق  مهـس  هدـننک  قیوشت  دـب ، ای  کین  راک  هب  یتیعمج  قیوشت  ببـس  ناسنا  توکـس  یتح 
هحفص 149) . ) ءاسن  / 85 - 1 دوش ***** . هتساک  یلصا  لعاف  مهس  زا  يزیچ  هکنیا 

موش تشونرس 

رتهب اهنیا  زا  ناشتورث  لام و  مه  هک  میدرک  دوبان  اهنآ  زا  شیپ  ار  يرایـسب  ماوقا  ًاـیْءِر : َو  ًاـثاثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  َو  »
َۀَعاّسلا اَِّما  َو  َباذَْعلا  اَِّما  َنوُدَعُوی  ام  اَْواَر  اذِا  یّتَح  اّدَـم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْـمَْیلَف  ِۀـَلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم  ُْلق  ( » 1 «. ) رتهتـسارآ ناشرهاظ  مه  دوب و 

اب ار  یهلا  هدعو  هک  ینامز  ات  دهدیم  تلهم  وا  هب  دنوادخ  تسا  یهارمگ  رد  هک  یسک  وگب  اْدنُج : ُفَعْضَا  َو  اناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف 
شرکـشل یـسک  هچ  رتدب و  شناکم  یـسک  هچ  تسناد  دنهاوخ  هک  تسا  زور  نآ  ترخآ . باذع  ای  ایند  نیا  باذع  ای  دننیبب : دوخ  مشچ 

زا نوچ  یلو  تسا  ینالوط  نامز  کی  ینعم  هب  ًالومعم  ٍنْرَق » ( » هحفص 150 . ) میرم  / 75 - 2 میرم .  / 74 - 1 ( ***** 2 ( »؟ تسا رتناوتان 
عاتم و ینعم  هب  ثاثَا » . » دوشیم هتفگ  زین  دـنعمج  نامز  کی  رد  هک  یتیعمج  موق و  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  یکیدزن  ینعم  هب  نارتقا »  » هداـم

ياههرهچ رخاف و  ياـهسابل  قرب و  قرز و  رپ  سلاـجم  اـهنآ و  تورث  لوپ و  اـیآ  تسا . رظنم  تئیه و  ینعم  هب  ْیئِر »  » تسا و اـیند  تنیز 
تـشونرس نانچ  هب  ارچ  دوب ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  ناشماقم  تیـصخش و  رب  لیلد  اـهنیا  رگا  دریگب ؟ ار  یهلا  باذـع  ولج  تسناوت  ناـشیابیز 

خر اـم  يارب  ياهثداـح  چـیه  وگب  َنُونِمْؤُْملا : ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  اـنالْوَم  َوُه  اـَنل  ُهَّللا  َبَتَک  اـم  ـَّالِإ  انَبیـُصی  َْنل  ْلـُق  . » دـندش راـتفرگ  یموش 
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هحفص ( ) 1 «. ) دننکیم لکوت  ادخ  رب  اهنت  نانمؤم  تسا و  ام  تسرپرـس ) و   ) یلوم وا  تسا ، هتـشون  ام  يارب  دـنوادخ  هچنآ  رگم  دـهدیمن 
اب زین  نآرق  تایآ  تسا و  ام  دوخ  تسد  هب  تسا  طوبرم  ام  شالت  شـشوک و  راک و  اب  هک  اجنآ  اـت  اـم  تشونرـس  هک  تسین  کـش  ( 151
ُّلُک  » و ( 2 «. ) درادن دوخ  ششوک  یعس و  زج  ياهرهب  ناسنا  یعَـس : ام  َّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   » دننام دنکیم  نایب  ار  عوضوم  نیا  تحارص 

هک اجنآ  ام و  شـشوک  شالت و  هریاد  نوریب  رد  یلو  رگید . تایآ  و  ( 3 « ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  ٌۀَنیهَر : ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن 
تسا و نارمکح  اهنت  ریدقت  تسد  هحفص 152 ) . ) رثدم  / 38 - 3 مجن .  / 39 - 2 هبوت .  / 51 - 1 تسا *****  جراخ  ام  تردـق  میرح  زا 

اهتنم دوب . دهاوخ  ریذپ  ماجنا  تسا  هدـش  ردـقم  دوشیم  راگدرورپ  تمکح  ملع و  تیـشم و  هب  یهتنم  هک  ّتیلع  نوناق  ياضتقم  هب  هچنآ 
تحلصم و  نسحا » ماظن   » قباطم ار  تاردقم  نیا  همه  دنتسه  نمؤم  وا  تمحر  فطل و  تمکح و  ملع و  هب  هک  تسرپادخ  نامیااب و  دارفا 

وسرت و قفانم و  تیعمج  کی  دراد . نآ  بسانتم  یتاردقم  تسا  هدرک  باستکا  هک  ییاهیگتـسیاش  قبطرب  سک  ره  دـننادیم و  ناگدـنب 
زج ممـصم  دـحتم و  هاگآ و  نامیااب و  تیعمج  کی  اما  تسا ، یمتح  اهنآ  يارب  تشونرـس  نیا  دنتـسه و  انف  هب  موکحم  هدـنکارپ  لـبنت و 
رب یلیلد  هن  دراد و  تافانم  رایتخا  هدارا و  يدازآ  لصا  اب  هن  قوف  هیآ  هک  دوشیم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دنرادن . یتشونرس  يزوریپ ،

هحفص 153) . ) تسا اهششوک  اهشالت و  ندوب  رثایب  اهناسنا و  يربج  تشونرس 

نیشیپ ماوقا  تازاجم 

میدرک و كاله  ناوارف ) هانگ  رثا  رب   ) ار اهنآ  هک  اهيدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ  َنُوِلئاق : ْمُه  َْوأ  ًاتاَیب  انُسَْأب  اهَءاجَف  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمَک  َو  »
اُولاق ْنَأ  َّالِإ  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْمُهاوْعَد  َناک  امَف  ( » 1 «. ) دمآ ناشغارـس  هب  دندوب ، هدرک  تحارتسا  هک  یماگنه  زور  ای  ماگنه  بش  ام  باذع 

هب فارتعا  نیا  یلو   ) میدوب ملاظ  ام  دنتفگ : هک  نیا  زج  دنتشادن ، ینخس  دمآ ، اهنآ  غارس  هب  ام  باذع  هک  عقوم  نآ  رد  و  َنیِملاظ : اَّنُک  اَّنِإ 
هب ای  بش  لد  رد  راگدرورپ  تازاـجم  هک  میناوخیم  قوف  تاـیآ  رد  هکنیا  ( 2 («. ) تشادـن يدوس  ناشلاح  هب  دوب و  هدـش  رید  رگید  هانگ 
هب اهنآ  شیاسآ  شمارآ و  دنـشچب و  رتشیب  ار  رفیک  خلت  معط  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  تفرگیم ، ار  اهنآ  ناماد  زورمین ، تحارتسا  ماگنه 

ناشناهانگ بسانتم  ناشرفیک  بیترت  نیا  هب  دـندوب و  هتخیر  مه  هب  ار  نارگید  شیاسآ  شمارآ و  هک  روط  نامه  دوش ، هتخیر  مهرد  یلک 
مرجم و ماوقا  مومع  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  زا  یبوخ  هب  زین  عوضوم  نیا  هحفص 154 ) . ) فارعا  / 5 - 2 فارعا .  / 4 - 1 تسا ***** .

هانگ هب  یگمه  تفریم ، رانک  ناشنامـشچ  لباقم  زا  رورغ  تلفغ و  ياههدرپ  دـندشیم و  تازاجم  لاگنچ  راتفرگ  هک  یماگنه  راـکهنگ 
یتح هک  دوب  يرارطـضا » يراـبجا و   » فارتـعا عون  کـی  اریز  تشادـن ، اـهنآ  لاـح  هب  يدوس  هک  یفارتـعا  یلو  دـندرکیم  فارتـعا  دوخ 

هک تسا  رثایب  رذـگدوز و  بذاـک و  يرادـیب  عون  کـی  يرادـیب  نیا  رگید  ریبـعت  هب  دـننیبیم و  ریزگاـن  نآ  زا  ار  دوخ  دارفا  نیرترورغم 
ار تیعقاو  نیا  رگا  هتبلا  تشاد ، دـهاوخن  اهنآ  يارب  ياهجیتن  هنوگچیه  لیلد  نیمه  هب  تسین و  نآ  رد  یحور  بالقنا  زا  ياهناشن  نیرتمک 

حرـش ناونع  هب  دیابن  تایآ  هنوگ  نیا  هحفـص 155 ) . ) دوب ناشتاجن  هیام  اهنآ و  یحور  بالقنا  رب  لیلد  دنتـشادیم  راهظا  رایتخا  لاح  رد 
زورما و يارب  تسا  ياهدنبوک  ياهراطخا  اهنیا  ددرگ ، ضرف  نیشیپ  ماوقا  یضام و  نامز  هب  طوبرم  اهنت  دوش و  یقلت  ناگتـشذگ  يارجام 

ْمُُکتْغَْلبَأ ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  َو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف  . » درادـن موهفم  ضیعبت  یهلا ، نوناق  ّتنـس و  رد  اریز  هدـنیآ ، ماوقا  همه  يارب  نامیارب و  ادرف ، يارب 
امش هب  ار  مراگدرورپ  تالاسر  نم  تفگ : تفات و  رب  يور  اهنآ  زا  سپس  َنیِرفاک : ٍمْوَق  یلَع  یـسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَـصَن  َو  یِّبَر  ِتالاسِر 

انْذَخَأ َّالِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  یف  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( » 1 ( ؟» مروخب فسأت  نامیایب  موق  لاح  رب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  مدومن ، یهاوخریخ  مدرک و  غـالبا 
اـهیتحاران و هب  ار  نآ  لـها  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربماـیپ  يداـبآ  رهـش و  چـیه  رد  اـم  َنوُـعَّرَّضَی : ْمُـهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاـسْأَْبلِاب  اـهَلْهَأ 

هلمج نیا  ایآ  هحفص 156 ) . ) فارعا  / 93 - 1 ( ***** 1 «. ) دندرگزاب ادخ ) يوس  هب  دنیآ و  دوخ  هب   ) دـیاش میتخاس  راتفرگ  اهتراسخ 
ماگنه هب  یلو  دـشاب ، هتفگ  يدوبان  زا  لبق  تسا  نکمم  دراد ، ناکما  لامتحا  ود  ره  نآ  زا  لبق  اـی  تفگ  اـهنآ  يدوباـن  زا  دـعب  بیعـش  ار 

ياج چـیه  رفاک ، موق  نیا  كاـندرد  تشونرـس  دـیوگیم : هک  هلمج  نیرخآ  هب  هجوت  اـب  یلو  دـشاب . هدـش  رکذ  نآ  زا  دـعب  ارجاـم ، حرش 
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زین هروس  نیمه  هیآ 79  لیذ  رد  هک  روطناـمه  دـشاب و  هتفگ  باذـع  لوزن  زا  دـعب  ار  هلمج  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  رتشیب  تسین ، فسأـت 
َنِم ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  . » دوشیم هتفگ  رایـسب  ناـگدرم  ربارب  رد  تاریبـعت  هنوگ  نیا  میدرک ، هراـشا 

اهرهـش و رد  هک  یمدرم  رگا  و  َنُوبِـسْکَی : اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  هحفص 157 ) . ) فارعا  / 94 - 1 ْنِکل *****  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاـمَّسلا 
بیذکت ار ) قیاقح  اهنآ   ) یلو مییاشگیم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دننک ، هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  دنراد ، یگدنز  اهيدابآ 
تازاجم موهفم  رد  تسا ، نتفرگ  ینعم  هب  هک  ذـخَا »  » هملک قوف  هیآ  رد  ( 1 «. ) میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دـندرک ،

وا دنریگیم و  تسخن  دننک ، تازاجم  دنهاوخیم  هک  ار  یسک  ًالومعم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تقیقح  رد  نیا  هتفر و  راک  هب  نداد  رفیک  و 
عضو هب  رظان  ثحب ، دروم  هفیرش  هیآ  هچرگ  دنهدیم . رفیک  ار  وا  سپس  دنـشاب ، هتـشادن  رارف  تردق  هنوگ  چیه  هک  دندنبیم  لیاسو  اب  ار 
کی نیا  درادـن و  یتلم  موق و  چـیه  هب  راصحنا  تسا و  یمئاد  یمومع و  عیـسو و  موهفم  کی  نآ  موهفم  املـسم  یلو  تسا ، نیـشیپ  ماوقا 

، دش دـهاوخ  دوخ  يایند  یگدـنز  نیمه  رد  اهشنکاو  عاونا  راتفرگ  دـساف  هدولآ و  نامیایب و  دارفا  هک  تسا  یهلا  تنـس  هحفص 158 ) )
ورف دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  ياههیامرـس  ياهقطنم ، ای  یناهج  ياهگنج  شتآ  یهاگ  درابیم و  اهنآ  رـس  رب  نیمز  نامـسآ و  ياهالب  یهاگ 

و باستکا » بسک و   » هب هتـسباو  نیا  نآرق ، ریبعت  هب  دـهدیم و  رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  یناور  ینامـسج و  ياهینماان  یهاـگ  دریگیم و 
تلم موق و  هب  صاصتخا  وا  تازاـجم  هک  روطناـمه  تسین ، عونمم  دودـحم و  ادـخ  ضیف  دـهدیم ، ماـجنا  ناـسنا  دوخ  هک  تسا  یلاـمعا 

وگزاب وت  يارب  ام  هک  تسا  اهيدابآ  اهرهـش و  ياهربخ  زا  نیا  ٌدیـصَح : َو  ٌِمئاق  اْهنِم  َکـْیَلَع  ُهُّصُقَن  يرُْقلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  . » درادـن ینیعم 
ام َو  ( » هحفص 159 . ) دوه  / 100 - 1 ( ***** 1 («. ) دناهتفر نایم  زا  و   ) دناهدش ورد  یـضعب  دنتـسه و  اپ  رب  زونه )  ) یـضعب هک  مینکیم ،

: ٍبیْبتَت َْریَغ  ْمُهوُداز  ام  َو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  اََّمل  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  یتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ 
هک ار  ینایادخ  دیسر  ارف  یهلا  تازاجم  نامرف  هک  یماگنه  دنتشاد و  اور  متس  نتشیوخ  رب  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  میدرکن ، متس  اهنآ  هب  ام 
هب هراـشا  هدـش ، ورد  ینعم  هـب  دیــصَح » ( » 1 «. ) دــندوزفین اـهنآ  رب  تکـاله  زج  دــندرکن و  يراـی  ار  اـهنآ  دــندناوخیم  هـّللا »  » زا ریغ 

نیا تاـیآ  رد  دـیدرگ . نارابگنـس  وروریز  يرگید  دـش و  قرغ  بآ  ریز  رد  یکی  هک  طول  حون و  موـق  نیمزرـس  نوـچمه  ییاـهنیمزرس 
يایاوز زا  یهجوت  لـباق  تمـسق  مادـک  ره  هک  دـش  ناـیب  ناـشناربمایپ  خـیرات  زا  ياهشوگ  نیـشیپ و  ماوقا  زا  موق  تفه  تشذگرـس  هروس 

هحفص 160) . ) دوه  / 101 - 1 تشادربرد ***** . یناوارف  تربع  ياهسرد  کیره  تخاسیم و  نشور  ار  ناسنا  يارجاـم  رپ  یگدـنز 
اهيدابآ اهرهـش و  رابخا  زا  ياهشوگ  اهارجام  نیا  : » دـیامرفیم يدـنبعمج  کی  تروص  هب  هدرک ، هراشا  اهناتـساد  نآ  مامت  هب  اجنیا  رد 

نآ زا  یتمـسق  هک  ییاهيدابآ  اهرهـش  نامه  (. » َْکیَلَع ُهُّصُقَن  يرُْقلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  « ) مینکیم وگزاـب  وت  يارب  ار  شناتـساد  اـم  هک  تسا 
هب اهرهـش  هب  هراـشا  ِمئاـق » (. » ٌدیـصَح َو  ٌِمئاـق  اـْهنِم  تسا » هتـشگ  ناریو  یلک  هب  هدـش  ورد  رازتـشک  نوـچمه  یتمـسق  تسا و  اـپ  رب  زوـنه 

ملاظ و هورگ  نیا  قرغ  زا  سپ  دوب و  ناـینوعرف  هاـگیاج  هک  رـصم  نیمزرـس  دـننام  دـناهدنام ، اـپرب  نیـشیپ  ماوقا  زا  هک  تسا  ییاـهيدابآ 
اَهل َو  َّالِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو  . » شاهدـننک هریخ  ياهترامع  زا  يرایـسب  شیاـهرازتشک و  شیاـهغاب و  دـنام ، ياـجرب  ناـنچمه  رگمتس 

هحفص ( ) 1 «. ) دنتـشاد يریذـپان ) رییغت  نامز  و   ) نیعم لجا  هک  نیا  رگم  میدرکن ، كاله  ار  يراید  رهـش و  چـیه  لها )  ) ام ٌمُوْلعَم : ٌباـتِک 
ای اُولاق  َو  ( » 2 «. ) داتفا دهاوخن  بقع  نآ  زا  دریگیمن و  یـشیپ  دوخ  لجا  زا  یهورگ  چیه  َنوُرِخْأَتْـسَی : ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام  ( » 161

همه یهلا  تنس  ( 3 «. ) ياهناوید املسم  هدش ، لزان  وت  رب  نآرق ) « ) رکذ  » هک یـسک  يا  دنتفگ : و  ٌنُونْجََمل : َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يذَّلا  اَهُّیَأ 
زا سپ  یکی  ار  تمحر  لیاسو  كاندرد و  ثداوح  دـهدب ، یهاگآ  يرادـیب و  رظن و  دـیدجت  يارب  تلهم  یفاک  ردـق  هب  هک  هدوب  نیا  اج 

. رجح  / 5 - 2 رجح .  / 4 - 1 دوش ***** . مامت  همه  رب  تجح  ات  دیامنیم  راطخا  دنکیم ، قیوشت  دـنکیم ، دـیدهت  دتـسرفیم ، يرگید 
هب دوز  رید و  تفرگ ، دـهاوخ  ار  ناشنماد  یعطق  تشونرـس  دیـسریم ، نایاپ  هب  تلهم  نیا  هک  یماگنه  یلو  هحفص 162 ) . ) رجح  / 6 - 3

روط هب  ناگتـشذگ  خیرات   » نایب هفـسلف  ریخا  هیآ  ود  زا  انمـض  درادن . زوس  تخوس و  حالطـصا  هب  اما  تسا  نکمم  یتیبرت ، حـلاصم  رطاخ 
ْنِم ْفَّطَخَُتن  َکَـعَم  يدُْـهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاـق  َو  . » دوشیم نشور  مینکیم ، ثحب  نآ  زا  هک  ياهروـس  نیمه  رد  یتـح  نآرق  تاـیآ  رد  ررکم »
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ار تیاده  رگا  ام  دنتفگ : اهنآ  َنوُمَْلعَی : ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًاقْزِر  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ  انِضْرَأ 
رهـش و ره  زا   ) يزیچره تارمث  هک  میدادن  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ینما  مرح  ام  ایآ  دـنیابریم ، نامنیمزرـس  زا  ار  ام  میوش ، اریذـپ  وت  هارمه 

َْکِلتَف اهَتَـشیعَم  ْتَرَِطب  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَـک  َو  ( » هحفـص 163 ( ) 1 «. ) دـننادیمن اـهنآ  رثـکا  یلو  دوشیم ، هدروآ  نآ  يوـس  هب  يراـید )
رورغم تسم و  تمعن  ینوزف  رثا  رب  هک  ییاهيدابآ  اهرهـش و  زا  يرایـسب  نیثِراْولا : ُنَْحن  اَّنُک  َو  ًالیلَق  َّالِإ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ْنَکُْـست  َْمل  ْمُُهنِکاـسَم 
ثراو ام  درکن و  تنوکس  نآ  رد  یسک  یکدنا  زج  اهنآ  زا  دعب  و  هدش ) ناریو  هک   ) تسا اهنآ  ياههناخ  نیا  میدرک ، كاله  دوب ، هدش 

یناگدـنز هشیر  ملظ ، دـش و  يرگدادـیب  ملظ و  همـشچرس  نایغط ، درک و  توعد  نایغط  هب  ار  اـهنآ  تمعن ، رورغ  يرآ  ( 2 «. ) میدوب نانآ 
یلاخ و ناـنچمه  اـهنآ  ناریو  هحفص 164 ) . ) صـصق  / 58 - 2 صـصق .  / 57 - 1 ياههناخ *****  اهرهـش و  دیـشک . شتآ  هب  ار  اـهنآ 

زین هکم  ناکرـشم  امـش  ایآ  دوب . یهاتوک  تدم  رد  مک و  دارفا  دندمآ ، نآ  غارـس  هب  یناسک  رگا  تسا و  هدنام  بحاص  نودـب  شوماخ و 
؟ دشاب هتـشاد  دناوتیم  یـشزرا  هچ  نیا  دش ، هتفگ  هک  تسا  نامه  شنایاپ  هک  دیـسرب  یهفرم  یگدنز  نامه  هب  رفک  هیاس  رد  دـیهاوخیم 

زیچ همه  هب  تبسن  دنوادخ  یقیقح  تیکلام  هب  تسا  ياهراشا  زین  تسا و  راید  نآ  ندنام  یلاخ  هب  هراشا  هب  ( 1 « ) َنیثِراْولا ُنَْحن  اّنُک   » ریبعت
ثراو وا  ددرگیم و  لیاز  همه  هک  درذـگیمن  يزیچ  دـنک ، راذـگاو  اهناسنا  یـضعب  هب  اتقوم  ار  ءایـشا  یـضعب  يرابتعا  تیکلام  رگا  هک 

یماگنه يدوبن ، یبرغ  بناج  رد  وت  َنیدِهاَّشلا : َنِم  َْتنُک  ام  َو  َْرمَْألا  یَـسُوم  یلِإ  اْنیَـضَق  ْذِإ  ِِّیبْرَْغلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  . » دوب دهاوخ  ناگمه 
(2 («. ) میداهن یـسوم  رایتخا  رد  ار  تازجعم  هک  ماگنه  نآ  رد   ) يدوبن ارجام  نیا  نادهاش  زا  وت  میداد و  یـسوم  هب  ار  توبن  نامرف  ام  هک 

اُوْلتَت َنَیْدَـم  ِلْهَأ  یف  ًایِواث  َْتنُک  ام  َو  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف  ًانوُُرق  انْأَْشنَأ  اَّنِکل  َو  ( » هحفص 165 . ) صصق  / 44 - 2 صصق .  / 58 - 1 ***** 
ءایبنا راثآ  و   ) تشذگ اهنآ  رب  ینالوط  ياهنامز  اما  میدرک ، قلخ  فلتخم  راصعا  رد  ار  یماوقا  ام  یلو  َنیلِـسُْرم : اَّنُک  اَّنِکل  َو  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع 
يروآ تسد  هب  ار  ام  تایآ  ات  یتشادن  تماقا  نَیْدَم  مدرم  نایم  رد  زگره  وت  میداتـسرف ،) تینامـسآ  باتک  اب  ار  وت  اذل  دش ، وحم  اهلد  زا 

نایب هب  سپس  ( 1 («. ) میداد رارق  ترایتخا  رد  ار  رابخا  نیا  و   ) میداتـسرف ار  وت  هک  میدوب  اـم  یلو  یناوخب ، هکم ) ناکرـشم   ) اـهنآ يارب  و 
تیناقح رب  تسا  یلیلد  دوخ  میدرک ، نایب  نآ  قیقد  ياهيراک  هزیر  مامت  اب  نوعرف  یـسوم و  هراـبرد  ار  هچنآ  هک  دزادرپیم  تقیقح  نیا 

ار تایآ  نیا  هک  دوب  ادخ  فطل  نیا  هکلب  يدیدن ، مشچ  اب  ار  اهارجام  نیا  يدوبن و  رـضاح  زگره  اههحفـص  نیا  رد  وت  هک  ارچ  وت ، نآرق 
یف َنوُـشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدـْهَی  ْمـَل  َو  َأ  ( » هحفص 166 . ) صـصق  / 45 - 1 درک ***** . لزاـن  وـت  رب  مدرم  يارب 

اهنآ زا  شیپ  نورق  رد  هک  ار  يدایز  دارفا  هک  تسین  یفاک  نیمه  اهنآ  تیادـه  يارب  ایآ  َنوُعَمْـسَی : الَف  َأ  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  ْمِِهنِکاـسَم 
تازاجم دنوادخ و  تردق  زا   ) تسا یتایآ  نیا  رد  دنوریم . هار  نانآ  هدـش ) ناریو   ) نکاسم رد  اهنیا  میدرک ؟ كاله  دنتـشاد  یگدـنز 

الَف َأ  ْمُهُـسُْفنَأ  َو  ْمُهُماـْعنَأ  ُْهنِم  ُلُـکَْأت  ًاـعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َءاـْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( » 1 ( ؟» دیونـشیمن ایآ  وا ) كاندرد 
زا ناشنایاپراهچ  مه  هک  مینایوریم  ییاهتعارز  نآ  هلیسو  هب  میناریم و  کشخ  ياهنیمز  يوس  هب  ار  بآ  ام  هک  دندیدن  ایآ  َنوُرِْـصُبی :

« طول موق   » هدش ناریو  ياهرهش  و  دومث »  » و داع »  » هدید الب  نیمزرـس  ( 2 ( »؟ دننیبیمن ایآ  دننکیم ، هیذغت  ناشدوخ  مه  دـنروخیم و  نآ 
هدولآ هارمگ و  لاح  نیع  رد  دنمتردق و  یماوقا  زکرم  زور  کی  هک  ییاهنیمزرـس  نیا  زا  هک  نامز  ره  دراد ، رارق  ماش  هب  اهنآ  هار  رـس  رد 

، دننکیم روبع  دیدرونرد ، ار  ناشیگدنز  راموط  یهلا  باذع  ماجنارـس  دیـشخبن و  يرثا  دنداد  رادشه  نانآ  هب  اهنآ  ناربمایپ  هچره  دوب و 
وگزاـب ار  یگدولآ  رفک و  هجیتن  دـننزیم و  داـیرف  دـنراد و  ناـبز  دـص  اـهنآ  هدـش  ناریو  ياـهخاک  ناـبایب و  ياههزیرگنـس  ماـمت  ییوگ 

ِیف اوُریسَی  َْمل  َو  َأ  ( » هحفص 167 . ) هدجس  / 27 - 2 هدجس .  / 26 - 1 دناهداد ***** . تسد  زا  یلک  هب  ار  اونش  شوگ  ییوگ  اما  دننکیم ،
ْمَُهل َناک  ام  َو  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  ْمُه  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اُوناک  َنیذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا 

تردـق رظن  زا  اهنآ  دوب ؟ هنوگچ  دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  يور  اهنآ  اـیآ  قاو : ْنِم  ِهَّللا  َنِم 
«. دنتـشادن یعفادـم  وا  باذـع  ربارب  رد  تفرگ و  ناشناهانگ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلو  دـندوب ، رترب  اهنیا  زا  نیمز  رد  یمهم  راثآ  داجیاو 
هک دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  ِباقِْعلا : ُدـیدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمِهیتَْأت  َْتناـک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  ( » هحفص 168 ( ) 1)
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و  ) تفرگ ار  اهنآ  دـنوادخ  اذـل  دـندرکیم ، راکنا  ار  همه  اهنآ  یلو  دـندمآیم  ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اب  هتـسویپ  نانآ  ناگداتـسرف 
وگزاـب نینچ  هاـتوک  هلمج  کـی  رد  ار  شکرـس  ماوقا  نیا  تشونرـس  هیآ  ناـیاپ  رد  ( 2 «. ) تسا باـقعلا  دـیدش  يوـق و  وا  هـک  داد ) رفیک 

تکوش و تردق و  هن  دش و  یهلا  باذـع  زا  عنام  اهنآ  تارفن  ترثک  هن  ٍقاو » ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  ْمِِهبُونُذـِب  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  : » دـنکیم
ینعم هب  نـتفرگ ) « ) ذْـخَا  » نآرق تاـیآ  رد  ارارک  هحفـص 169 ) . ) نمؤم  / 22 - 2 نمؤـم .  / 21 - 1 ناـشباسحیب ***** . تورث  لاـم و 
سپـس دـنکیم و  تشادزاب  ار  فرط  تسخن  نیگنـس  تازاجم  کی  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ، هدـمآ  ندرک  تازاـجم 

ياهقعاص هب  ار  امش  نم  وگب : دنوش ، نادرگيور  اهنآ  رگا  َدوُمَث : َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  . » دنهدیم رفیک 
نایم رد  هک  تسا  هتیـسیرتکلا  میظع  هقرج  زورما  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  هقعاـص » ( » 1 «. ) منکیم دـیدهت  دومث  داع و  هقعاص  دـننامه 

رد عـفترم  ءیـش  ره  ناـتخرد و  اـههوک ، كوـن  هب  ًـالومعم  دوـشیم و  داـجیا  دراد  یفنم  راـب  هک  نیمز  اـب  دراد  تبثم  راـب  هک  يربا  هعطق 
هب لیدـبت  دریگ ، رارق  اهنآ  ناـیم  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  نآ  ترارح  دروخیم ، ناـیاپراچ  اـهناسنا و  هب  حطـسم  ياـهنابایب 

هحفص . ) تلّصف  / 13 - 1 مینادیم *****  دراد و  هارمه  هب  هطقن  نامه  رد  ار  يدـیدش  هزرل  نیمز  بیهم و  يادـص  دوشیم و  رتسکاـخ 
بیصن هک  یملع  ياهتفرشیپ  مامت  اب  هکنیا  بیجع  درک و  تازاجم  نآ  هلیسو  هب  ار  نیـشیپ  شکرـس  ماوقا  زا  یهورگ  دنوادخ  هک  ( 170

تـشگنا اجنیا  رد  ماوقا  همه  نایم  زا  ارچ  اما  تسا . زجاع  نآ  اب  هزرابم  زا  ناسنا  درادـن و  دوجو  نآ  عفد  يارب  ياهلیـسو  چـیه  هدـش ، رـشب 
اهنآ ياهرهش  ياههناریو  راثآ  هتشاد و  یهاگآ  اهنآ  عضو  زا  برع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا ؟ هدش  هتشاذگ  دومث  داع و  موق  يور 

َْمل َو  َأ  . » دنتـشاد یهاگآ  یبوخ  هب  هقعاص  تارطخ  زا  دـندوب  درگ  نابایب  موق  کی  هکنآ  مکح  هب  هوالع  هب  دـندوب ، هدـید  دوخ  مشچ  اب  ار 
يوس هب  ار  بآ  ام  هک  دـندیدن  ایآ  نوُرِْـصُبی : الَف  َأ  ْمُهُـسُْفنَأ  َو  ْمُهُماْعنَأ  ُْهنِم  ُلُکَْأت  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َءاـْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی 

هیذـغت ناـشدوخ  مه  دـنروخیم و  نآ  زا  ناـشنایاپراهچ  مه  هک  میناـیوریم  ییاـهتعارز  نآ  هلیـسو  هب  مـیناریم و  کـشخ  ياـهنیمز 
یتح دـیدیمن  دوخ  هب  بآ  زا  ياهرطق  اهنیمز ، زا  يرایـسب  دـیرابیمن  ناراب  رگا  یتسار  هب  هحفص 171 ) ( ) 1 ( »؟ دننیبیمن ایآ  دـننکیم ،

زا يرایسب  زارف  رب  یهلا  تمحر  نیا  تکرب  هب  هک  مینیبیم  نونکا  اما  دشیمن ، طلـسم  اهنآ  رب  تشاد  دوجو  بآ  رپ  ياهناخدور  اضرف  رگا 
، بیجع يرایبآ  تردق  نیا  تسا ، هدییور  رایسب  ناهایگ  ناوارف و  ناتخرد  اهلگنج و  عفترم  ياههپت  دوبعلا و  بعـص  ياههنماد  اههوک و 

ضحم هب  هاـیگ  هک  تهج  نیا  زا  اـی  و  هحفص 172 ) . ) هدجـس  / 27 - 1 تسین ***** . هتخاس  رگید  زیچ  چـیه  زا  تسا و  ناراـب  رد  اـهنت 
هرمث هناد و  هک  دوشیم  لوکوم  دـعب  نامز  هب  ابلاغ  ناهایگ  زا  ناسنا  هدافتـسا  هک  یلاح  رد  تسا  هدافتـسا  لباق  ناـیاپراهچ  يارب  ندـییور 

هیآ لیذ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدمآ  دینیبیمن ) ایآ  « ) َنوُرِصُبی الَفَا   » هلمج ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  هکنیا  بلاج  دروآیم . راب  هب  ار  دوخ 
نآ رطاخ  هب  توافت  نیا  هدمآ . دنونشیمن ) ایآ  « ) َنوُعَمْسَی الَف  َأ   » هلمج تسا  نیشیپ  ماوقا  هدش  ناریو  ياههناخ  اهرصق و  زا  نخس  هک  لبق 

ار نیـشیپ  ماوقا  هب  طوبرم  لئاسم  هک  یلاح  رد  دننیبیم ، مشچ  اب  همه  ار  ناراب  لوزن  رثا  رب  عرزی  مل  ياهنیمز  ندش  هدنز  هرظنم  هک  تسا 
شکرس هورگ  نیا  هب  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  قوف ، هیآ  ود  عومجم  زا  يدنبعمج  کی  رد  دنونشیم . يرابخا  تروص  هب  ابلاغ 

اهرصق و میداد ، نامرف  اهداب  هب  زور  کی  هنوگچ  هک  دیشیدنیب  دینیبب و  دیونشب و  ار  قیاقح  دینک ، زاب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  : » دیامرفیم
هدرم و ياهنیمز  يوس  هب  ار  رابرپ  اهربا  هک  میهدیم  نامرف  اهداب  نیمه  هب  رگید  زور  دننک ، ناریو  دـنبوکب و  مهرد  ار  داع  موق  ياهخاک 

ُۀَِقئاذ ٍسْفَن  ُّلُک  ( » هحفـص 173 ( ؟» دیروآیمن دورف  میلـست  رـس  یتردق  نینچ  ربارب  رد  زاب  ایآ  دنزاس  زبس  رـس  دابآ و  ار  اهنآ  دـنربب و  ریاب 
گرم یسک  ره  ِروُرُْغلا : ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا 

دراو تشهب  هب  هدـش ، رود  خزود )  ) شتآ زا  هک  اهنآ  تفرگ ، دـیهاوخ  تمایق  زور  رد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  شاداپ  امـش  دـشچیم و  ار 
، نامیایب دارفا  نافلاخم و  تجاجل  هرابرد  ثحب  ( 1 «. ) تسین بیرف  هیام  زج  يزیچ  ، ایند یگدنز  دناهدش و  راگتـسر  هتفای و  تاجن  دنوش 

دشاب نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  يرادلد  مه  ات  دنکیم  زیخاتسر  مدرم  تشونرـس  گرم و  یمومع  نوناق  هب  هراشا  هیآ  نیا 
 ***** تسا ناهج  هدـنز  تادوجوم  مامت  رب  مکاح  هک  دـنکیم  ینوناق  هب  هراشا  تسخن  هیآ  نیا  راکهانگ . نافلاخم  هب  يرادـشه  مه  و 
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«. ِتْوَْملا ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  دیـشچ : دـنهاوخ  ار  گرم  هاوخان  هاوخ و  ناگدـنز  ماـمت  : » دـیوگیم و  هحفــص 174 ) . ) نارمع لآ   / 185 - 1
نآ مینک ، شومارف  ار  نآ  اـم  رگا  هک  تسا  یتـیعقاو  نیا  یلو  دـننک  شومارف  ار  دوـخ  ندوـب  ریذـپانف  هک  دـنلیام ، مدرم  زا  يرایـسب  هچرگ 

سک ره  غارـس  هب  گرم  هک  دـسریم  يزور  دراد و  ینایاپ  هرخـالاب  ناـهج ، نیا  یگدـنز  تاـیح و  درک ، دـهاوخن  شومارف  ار  اـم  زگره 
رد سفن  یهاگ  هچرگا  تسا ، ناج  مسج و  هعومجم  هیآ  رد  سْفَن »  » زا روظنم  ددـنبرب . تخر  ناـهج  نیا  زا  تسا  راـچان  دـمآ و  دـهاوخ 

مـشچ هب  ار  ییاذـغ  ناسنا  دوشیم  هاگ  اریز  تسا ، لماک  ساـسحا  هب  هراـشا  ندیـشچ »  » هب شریبعت  دوشیم و  قـالطا  حور  هب  اـهنت  نآرق 
دشچب و ار  نآ  دوخ  هقئاذ  هلیـسو  هب  هک  ینامز  رگم  تسین ، لماک  ساسحا  مادـک  چـیه  اهنیا  یلو  دـنکیم ، سمل  تسد  اب  ای  دـنیبیم و 
زا دعب  دیوگیم : سپس  هحفـص 175 ) . ) تسا هدـنز  تادوجوم  یمدآ و  يارب  اذـغ  عون  کی  زین  گرم  هرخالاب  تقلخ  نامزاس  رد  اـیوگ 

امَّنِإ َو  لمع ِ« . نودـب  تسا  ازج  اجنآ  ازج و  نودـب  تسا  لمع  اجنیا  رد  دوشیم  عورـش  لامعا  رفیک  شاداپ و  هلحرم  ناهج ، نیا  یگدـنز 
زور رد  لـماک  روط  هب  شاداـپ  رجا و  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا  لـماک  تخادرپ  ینعم  هب  هک  َنْوَّفَُوت »  » هلمج ِۀَـمایِْقلا .» َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت 

لامعا جیاتن  زا  یتمسق  تسا ) ترخآ  ایند و  نایم  هطـساو  هک  یناهج   ) خزرب ملاع  رد  هک  درادن  یعنام  نیاربانب  ددرگیم ، تخادرپ  تمایق 
دوخ يوس  هب  ار  اهناسنا  شتردـق  مامت  اب  خزود  اـیوگ  تسین . لـماک  یخزرب ، رفیک  شاداـپ و  نیا  اریز  دـنیبب ، ار  رفیک  شاداـپ و  دوخ و 

یـسنج تاذـل  رذـگدوز ، ياهسوه  اـیآ  دـنراد . یبیجع  هبذاـج  دـناشکیم  نآ  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  یلماوع  یتسار  دـنکیم و  بذـج 
مدرم رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  ریبعت  نیا  زا  انمض  هحفص 176 ) ( ؟ درادن هبذاج  یناسنا  ره  يارب  حابم ، ریغ  ياهتورث  اهماقم و  عورشمان ،
ٌفْوَخ ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  . » دش دنهاوخ  بذج  نآ  يوس  هب  اجیردت  دنرادن ، رود  هدنبیرف  لماوع  نیا  هبذاج  تحت  زا  ار  دوخ  دنـشوکن و 

هک دنتسه  یناسک  ادخ  ءایلوا  ( 1 «. ) دنوشیم نیگمغ  هن  دنراد و  یـسرت  هن  ادخ  ناتـسود ) و   ) ءایلوا دیـشاب  هاگآ  َنُونَزْحَی : ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع 
مـشچ اب  ار  ادخ  كاپ ، لمع  نامیا و  تفرعم و  رون  وترپ  رد  هتفر و  رانک  ناشبلق  زا  اهباجح  تسین ، ياهلـصاف  لیاح و  ادـخ  نانآ و  نایم 

تردق اهتنایب و  دوجو  هک  ادخ  اب  ییانـشآ  نیمه  رطاخ  هب  دباییمن و  هار  ناشیاهلد  هب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  هک  دننیبیم  نانچ  لد 
. سنوی  / 62 - 1 تسا ***** . رادـقمیب  رادـیاپان و  شزرامک و  کچوک و  ناشرظن  رد  ادـخ  يوسام  تسا و  قلطم  لاـمک  ناـیاپیب و 

عمـش کی  هب  تبـسن  دنیبیم ، ار  دیـشروخ  هک  یـسک  درادن و  یـشزرا  شرظن  رد  هرطق  تسا ، انـشآ  سونایقا  اب  هک  یـسک  هحفص 177 ) )
نادـقف لامتحا  زا  ًـالومعم  سرت  فوخ و  اریز  دـنرادن ، یهودـنا  سرت و  اـهنآ  ارچ  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و  تسا . اـنتعایب  غورفیب 

مغ و هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، یـشان  دـنک ، دـیدهت  ار  وا  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  یتارطخ  ای  دراد و  رایتخا  رد  ناسنا  هک  ییاـهتمعن 
یگتسباو و هنوگره  زا  ادخ  نیتسار  ناتسود  ءایلوا و  تسا . هتشاد  رایتخا  رد  هک  تسا  یتاناکما  نادقف  هتـشذگ و  هب  تبـسن  ًالومعم  هودنا 
عزج و يدام و  تاناکما  نداد  تسد  زا  اب  هن  دـنکیم ، تموکح  اهنآ  دوجو  رب  شیقیقح  ینعم  هب  دـهز »  » دـندازآ و هدام  ناـهج  تراـسا 

نارگید هک  ییاهسرت »  » و اهمغ »  » نیاربانب درادیم . لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناشراکفا  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  هدنیآ  زا  سرت  هن  دـننکیم و  عزف 
فرظ کی  هحفـص 178 ) . ) درادـن هار  اـهنآ  دوـجو  رد  درادیم ، هگن  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  تبـسن  ینارگن  بارطـضا و  لاـح  رد  اـمئاد  ار 

ار نآ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رثا  مک  اهنافوط  یتح  ریبک  سوناـیقا  هنهپ  رد  یلو  دوشیم  مطـالتم  ناـسنا ، کـی  ندـیمد  زا  بآ ، کـچوک 
نآ زا  هک  زورما  هن  دنتسب و  لد  نآ  هب  دنتشاد ، هک  زور  نآ  هن  ْمُکاتآ : اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل   » دنمانیم مارآ  سونایقا 
رثا اـهنآ  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  ثداوح  هنوـگنیا  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  ناـشرکف  رتگرزب و  ناـشحور  دـنراد ، یمغ  دـنوشیم ، ادـج 

مغ و رگا  دنتسه ، یهت  حور  نیا  زا  هک  اهنآ  تسا ، یتسرپایند  حور  زا  یشان  ًالومعم  اهناسنا  رد  سرت  مغ و  هکنیا  هصالخ  ( 1 «. ) دراذگب
، دراد ینافرع  لکش  هک  يرگید  نایب  هب  عوضوم  نیمه  یهاگ  دوب و  هلأسم  یلالدتسا  نایب  نیا  تسا . یعیبط  رایسب  دنـشاب ، هتـشادن  یـسرت 
دنتـسه و وا  لالج  لامج و  تافـص  قرغ  نانچ  نآ  ادخ  يایلوا  هحفص 179 ) . ) دیدح  / 23 - 1 دوشیم ***** . هضرع  تروـص  نیا  هب 

تشحو سرت و  هودنا و  مغ و  رد  تسا  نشور  دنرپسیم ، یشومارف  تسد  هب  ار  وا  ریغ  هک  دنشابیم  وا  كاپ  تاذ  هدهاشم  وحم  نانچ  نآ 
وا لد  رد  ادـخ  ریغ  هک  یـسک  دراد ، یکاـنرطخ  دوجوم  نمـشد و  اـب  ههجاوـم  اـی  يزیچ و  نداد  تسد  زا  نادـقف و  روـصت  هب  زاـین  اـمتح 
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هتـشاد یتشحو  سرت  هودـنا و  مغ و  تسا  نکمم  هنوگچ  دوشیمن ، اریذـپ  دوخ  حور  رد  ار  وا  زج  دـشیدنایمن و  وا  ریغ  هب  دـجنگیمن و 
زا ناشدوجو  ادخ  ناتسود  هنرگو  تسا ، يویند  ياهسرت  يدام و  ياهمغ  روظنم  هک  دش  راکشآ  زین  تقیقح  نیا  میتفگ ، هچنآ  زا  دشاب .

سرت و نیا  هک  هدش ، توف  نانآ  زا  اهتیقفوم  زا  هچنآ  رب  هودـنا  اهتیلووئـسم و  فیاظو و  ماجنا  مدـع  زا  سرت  تسا ، لامالام  وا  فوخ 
. تسا لّزنت  طاطحنا و  هیام  هک  يدام  ياههودـنا  سرت و  سکع  هب  تسا ، وا  یقرت  ناسنا و  دوجو  لماکت  هیاـم  دراد و  يونعم  هبنج  هودـنا 

امـش زا  کی  چیه  زورما  َنُوبِّذَُکت : اِهب  ُْمْتنُک  یتَّلا  ِراَّنلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیذَِّلل  ُلوُقَن  َو  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  ُِکلْمَی  َمْوَْیلاَف ال  »
هحفص ( ) 1 «. ) دـیدرکیم بیذـکت  هک  ار  یـشتآ  باذـع  دیـشچب  مییوگیم : ناملاظ  هب  تسین و  ینایز  دوس و  کـلام  يرگید  هب  تبـسن 

َلاق َو  ًيرَتْفُم  ٌْکفِإ  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  َو  ْمُکُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُصَی  ْنَأ  ُدیُری  ٌلُجَر  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( » 180
يدرم طقف  وا  دنیوگیم : دوش ، هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  رگنشور  تایآ  هک  یماگنه  ٌنیبُم : ٌرْحِـس  َّالِإ  اذـه  ْنِإ  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیذَّلا 

، هدش هتـسب  ادخ ) هب   ) هک یگرزب  غورد  زج  نیا  دنیوگیم : درادزاب و  دندرکیم ، شتـسرپ  ناتناردپ  هچنآ  زا  ار  امـش  دهاوخیم  هک  تسا 
. أبس  / 42 - 1 ( ***** 1 «. ) تسا راکشآ  رحـس  کی  طقف  نیا  دنتفگ : دمآ ، ناشغارـس  هب  ّقح  هک  یماگنه  نارفاک  تسین و  يرگید  زیچ 
زا نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایـسب  رد  هکلب  دـنکیم  رگمتـس  و  ملاظ »  » هب ریبعت  ناکرـشم  زا  نآرق  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  هحفص 181 ) )

جات هک  دـننکیم  متـس  دوخ  رب  زیچ  ره  زا  لبق  هک  ارچ  تسا ، هدـش  ناـملاظ »  » هب ریبعت  ناکرـشم » نارفاـک و   » زا اـی  ملاـظ »  » هب ریبعت  رفک » »
تیـصخش و تیثـیح و  همه  دـنهنیم و  ندرگ  رب  ار  اـهتب  راـب  تفخ  یگدـنب  قوط  هتـشادرب و  رـس  زا  ار  راـگدرورپ  تیدوـبع  راـختفارپ 

ریز هب  ار  وا  سپـس   ) دور ـالاب  یگدـنز  هّلق  زا  هک  منکیم  روـبجم  ار  وا  يدوز  هب  ًادوُعَـص : ُهُقِهْرُأَـس  . » دـنهدیم داـب  رب  ار  دوـخ  تشوـنرس 
ار بلطم  درک و  هشیدنا  نآرق ) اب  هزرابم  يارب   ) وا َرَّدَق : َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  ( » هحفص 182 . ) ّرثدم  / 17 - 2 أبس .  / 43 - 1 ( ***** 2 («. ) منکفایم

موش هشقن  نآ  يارجا  يارب  نتفرگ  میمـصت  نهذ و  رد  بلطم  نتخاس  هدامآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  ریدقت »  » هدام زا  َرَّدَـق » ( » 1 «. ) تخاس هدامآ 
تدابع تلیـضف  نآ  تعاس  کی  هاگ  هک  دـشاب ، قح  ریـسم  رد  هکنیا  طرـش  هب  اما  تسا ، یبوخ  راک  اـتاذ  ندرک  رکف  تسا  یهیدـب  تسا .

رد رکف  رگا  یلو  دزاس ، نوگرگد  یلک  هب  ار  ناسنا  تشونرـس  دـناوتیم  تعاس  کی  نامه  هک  ارچ  دراد ، ار  رمع  کی  یتح  لاس و  کی 
اِمب َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  َو  . » دوب عون  نیمه  زا  دیلو »  » ندرک رکف  تسا و  هدـنهوکن  مومذـم و  دوش ، هتفرگ  راک  هب  تنطیـش  داسف و  رفک و  ریـسم 

هچنآ هدـش و  لزان  وت  رب  هچ  نآ  هحفص 183 ) . ) ّرثدم  / 18 - 1 هب *****  اهنآ  َنُوِنقُوی : ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  َو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ 
قوفاـم تسا  یمیظع  قوـلخم  حور » ( » 1 «. ) دـنراد نیقی  زیخاتـسر  هب  دـنروآیم و  نامیا  هدـیدرگ )، لزان  نیـشیپ  ناربماـیپ  رب   ) وت زا  شیپ 
لیئربج نامه  حور  ایآ  : » درک لاؤس  ناشیا  زا  یـصخش  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هکناـنچ  ناگتـشرف ،

: دـیامرفیمن لاـعتم  دـنوادخ  رگم  تسا  هکئـالم  زا  مظعا  حور ، تسا و  هکئـالم  زا  لـیئربج  : » دوـمرف خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ؟»
ریخ و ره  ندروآ  اهتشونرـس و  نییعت  ریدـقت و  يارب  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  ْرمَا » ِّلُک  ْنِم   » زا روظنم  دـنوشیم ؟» لزاـن  حور  هکئـالم و 

دوخ اب  ار  يریدـقت  تشونرـس و  ریخ و  رما  ره  هکنیا  ای  تسا  روما  نیا  ماـجنا  اـهنآ  لوزن  زا  فدـه  دـنوشیم و  لزاـن  بش  نآ  رد  یتکرب 
ٍمْوَق ال ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا  ِینُْغت  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  اـم  اوُرُْظنا  ِلـُق  ( » هحفص 184 . ) هرقب  / 4 - 1 دنروآیم ***** ***** .

لاح هب  اهراذـنا  تایآ و  نیا  اما  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  شدـیحوت ) ياـههناشن  ادـخ و  تاـیآ  زا   ) ار هچنآ  دـنک  هاـگن  وگب  َنُونِمُْؤی :
یِّنِإ اوُرِظَْتناَف  ُْلق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیذَّلا  ِماَّیَأ  َلـْثِم  ـَّالِإ  َنوُرِظَْتنَی  ْلَـهَف  ( » 1 «. ) دوب دهاوخن  دیفم  دـنجوجل ) و   ) دـنروآیمن نامیا  هک  یناسک 

(2 «. ) مشکیم راظتنا  امش  اب  زین  نم  دیشکب  راظتنا  امش  وگب : دنشکیم ، راظتنا  ار  ناینیشیپ  ياهزور  دننامه  اهنآ  ایآ  َنیرِظَْتنُْملا : َنِم  ْمُکَعَم 
کی ندیـسرارف  زج  ناشراتفر  هویـش  نیا  اب  اهنآ  ینعی  تسا  يراکنا » ماهفتـسا  « ، » َنوُرِظَْتنَی ْلَهَف   » هلمج رد  ماهفتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

َءاج ام  َّلُک  اْرتَت  انَلُسُر  اْنلَـسْرَأ  َُّمث  ( » هحفص 185 . ) سنوی  / 102 - 2 سنوی .  / 101 - 1 دنشاب ***** . هتـشاد  دنناوتیمن  موش  تشونرس 
يرگید زا  دـعب  یکی  ار  دوخ  نـالوسر  سپـس  َنُونِمُْؤی : ـال  ٍمْوَِـقل  ًادـُْعبَف  َثیداـحَأ  ْمُهاـْنلَعَج  َو  ًاـضَْعب  ْمُهَـضَْعب  اـنْعَْبتَأَف  ُهُوبَّذَـک  اـُهلوُسَر  ًۀَّمُأ 

زا سپ  یکی  ار  شکرـس  ياهتما  نیا  اـم  یلو  دـندرکیم ، بیذـکت  ار  وا  دـمآیم ، یموق  تیادـه )  ) يارب یلوسر  ناـمز  ره  میداتـسرف ،
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زا داب  رود  دـنام ) یقاب  اـهنآ  زا  ییوگتفگ  ماـن و  اـهنت  هک  دـندش  وحم  ناـنچ   ) میداد رارق  یثیداـحا  ار  اـهنآ  میدومن و  كـاله  يرگید 
ار نوراه  شردارب  یسوم و  سپس  ٍنیبُم : ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  َنوُراه  ُهاخَأ  َو  یسُوم  اْنلَسْرَأ  َُّمث  ( » 1 «. ) دنروآیمن نامیا  هک  یموق  ادخ  تمحر 
هب راـنک  هشوگ و  رد  اـهنآ  زا  يریگمشچ  راـثآ  تارفن و  اـما  دوـشیم  ضرقنم  یتـما  هاـگ  ( 2 «. ) میداتـسرف نشور  لیلد  دوخ و  تاـیآ  اـب 

یقاب مدرم  ياهوگتفگ  رد  ای  خـیرات  تاحفـص  رب  اهنآ  زا  یمـسا  زج  هک  دوشیم  دوباـن  ناـنچ  هاـگ  یلو  دـنامیم  یقاـب  هدـنکارپ  تروص 
نیا يرآ  هحفص 186 ) . ) نونمؤم  / 45 - 2 نونمؤم .  / 44 - 1 دندوب ***** . مود  هتـسد  زا  رگنایغط  شکرـس و  ياهتما  نیا  دنامیمن و 

، رگمتـس شکرـس و  نامیایب و  هورگ  ره  تسین ، اهنآ  صوصخم  لیلد  نیمه  هب  دوب و  اـهنآ  یناـمیایب  هجیتن  كاـندرد ، ياـهتشونرس 
. دنامیم یقاب  اهوگتفگ  خیرات و  تاحفـص  رد  وا  زا  یمان  اهنت  هک  ددرگیم  دوبان  نانچ  دوشیم ، راتفرگ  یتشونرـس  نینچ  هب  هاوخان  هاوخ 

هلمج نیا  ( 1 ( ؟» دـنراد راظتنا  ار  اهنآ ) كاندرد  ياهباذـع  و   ) ناینیـشیپ ّتنـس  زج  يزیچ  اهنآ  ایآ  َنیلَّوَْألا : َتَّنُـس  ـَّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـهَف  »
داع حون و  موق  نوچمه  يرگنایغط  شکندرگ و  ماوقا  هحفص 187 ) . ) رطاف  / 43 - 1 موش *****  ياهتشونرس  مامت  هب  ياهراشا  هاتوک 

ناشکاندرد موش و  تشونرـس  زا  ییاههشوگ  هب  اـهراب  نآرق  دـندش و  راـتفرگ  یمیظع  يـالب  هب  مادـک  ره  هک  تسا  نوعرف  موق  دومث و  و 
دنوادـخ دراد  ناکما  هنوگچ  دزاسیم . مسجم  هورگ  نیا  مشچ  لباقم  رد  ار  اهنآ  مامت  هاتوک ، هلمج  کی  نیمه  اب  اجنیا  رد  هدرک و  هراشا 

لداع میکح و  وا  رگم  دراد ؟ فاعم  دـناهمان ، رب  ناـمه  ياراد  هک  ار  يرگید  هورگ  یلو  دـهد ، رفیک  یلاـمعا  رطاـخ  هب  ار  یتیعمج  موق و 
یموش دـنتفگ : َنُوفِرْـسُم : ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  َأ  ْمُکَعَم  ْمُکُِرئاط  اُولاق  « ؟ دـهدیمن ماـجنا  لدـع  تمکح و  يور  زا  ار  زیچ  همه  تسین و 

یتخبدب رگا  هحفص 188 ) . ) سی  / 19 - 1 ( ***** 1 «. ) دیراک فارسا  یهورگ  امش  هکلب  دیشیدنیب ، تسرد  رگا  تسا ، ناتدوخ  زا  امش 
، دوخ ناج  نورد  رد  ار  نآ  لماع  هتسبرب ، تخر  امش  نایم  زا  یهلا  تاکرب  هتفرگارف و  ار  امش  هعماج  طیحم  موش  ثداوح  يزور و  هریت  و 

يرگدادیب یتسرپيوه و  یتسرپتب و  اب  هک  دیتسه  امـش  نیا  ام ، توعد  رد  هن  دینک ، وجتـسج  ناتموش  تشز و  لامعا  طحنم و  راکفا  رد 
فارـسا و ناـمه  امـش  یلـصا  درد  دـیاهدرک . عطق  دوخ  زا  ار  ادـخ  تاـکرب  هدرک و  راـت  هریت و  ار  دوـخ  یگدـنز  ياـضف  ینار  توهـش  و 

امش هعماج  رگا  تسا و  قح  زا  زواجت  فارسا و  نآ  لیلد  دیروآیم ، يور  كرـش  هب  هدرک ، راکنا  ار  دیحوت  رگا  تسا ، امـش  يرگزواجت 
یهاوـخریخ ربارب  رد  رگا  هرخـالاب  تسا ، تاوهـش  هـب  یگدوـلآ  هاـنگ و  رد  فارـسا  زین  نآ  ببـس  تـسا ، هدـش  موـش  تشونرـس  راـتفرگ 

اذِاَف ًةَدِحاو  ًۀَْحیَـص  ِّالا  َْتناک  ْنِا  ( » هحفـص 189 . ) تسا امـش  يرگزواجت  رطاخ  هب  زین  نیا  دینکیم ، گرم  هب  دـیدهت  ار  اهنآ  ناهاوخریخ 
ِِهب اُوناک  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَح  ای  ( » 1 «. ) دندش شوماخ  یگمه  ناهگان  دوب ، ینامسآ  هحیص  کی  طقف  َنوُدِماخ : ْمُه 

و هراچیب  ( 2 «. ) دـندرکیم ءازهتـسا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دـماین ، اهنآ  تیادـه  يارب  يربماـیپ  چـیه  هک  ناگدـنب  نیا  رب  سوسفا  َنُؤِزْهَتْـسَی :
ار اهنآ  سپس  دنزیخرب ، اهنآ  هیرخس  ءازهتـسا و  هب  هکلب  دنهدن ، ناربهر  يادن  هب  شوه  شوگ  اهنت  هن  هک  یهورگ  نآ  تداعـس  زا  مورحم 
اب ار  ناشکاندرد  ماجنارس  دندوب و  هدید  دوخ  زا  لبق  ار  نامیایب  نارگ  نایغط  موش  تشونرـس  اهنآ  هک  یلاح  رد  دننارذگب  ریـشمش  مد  زا 

ناـمه هب  دـنداهن و  ماـگ  يداو  ناـمه  رد  تسرد  دـنتفرگن و  یتربع  نیرتمک  اـما  دـندوب ، هدـناوخ  خـیرات  تاحفـص  رد  اـی  هدینـش  شوگ 
هحفص . ) سی  / 30 - 2 سی .  / 29 - 1 هک *****  ار  یناسک  ام  َنیلَّوَْألا : ُلَثَم  یـضَم  َو  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  انْکَلْهَأَف  . » دندش راتفرگ  تشونرس 

َضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ( » 1 «. ) تشذـگ ًالبق  ناینیـشیپ  ناتـساد  میدرک و  كاله  دـندوب ، اهنیا  زا  رتدـنمورین  ( 190
اناد رداق و  دنوادخ  دنیوگیم : املـسم  هدیرفآ ؟ ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  اهنآ  زا  هاگره  ُمیلَْعلا : ُزیزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل 

دـناهدش و حرطم  رگنایغط  شکرـس و  ماوقا  نیا  زا  يدایز  ياههنومن  میاهدرک ، لزان  وت  رب  ًالبق  هک  یتایآ  رد  ( 2 «. ) تسا هدیرفآ  ار  اهنآ 
رتدنمورین رایـسب  برع  ناکرـشم  زا  هک  دندوب  یماوقا  اهنآ  نایم  رد  هدیدرگ ، لزان  وت  رب  تساک  مک و  یب  یحو ، قیرط  زا  اهنآ  لاح  حرش 

اما دومث ، داع و  نوچمه  ینادنمروز  ناینوعرف  نوعرف و  نوچمه  یماوقا  ناوارف ، دادعتـسا  رکـشل و  تارفن و  تورث و  تاناکما و  اب  دندوب 
لزان اهنآ  هرابرد  نآرق  رد  ار  هچنآ  رتنشور  همه  زا  دیناوخب و  خیرات  رد  ار  اهنآ  تشذگرـس  دینیبب و  ار  اهنآ  ياهرهـش  ياههناریو  دیورب 

 / 9 - 2 فرخز .  / 8 - 1 دیتسین ***** . ناما  رد  زگره  یهلا  كاندرد  باذع  زا  جوجل  نایغاط  امـش  دینادب  ات  دینک  یـسررب  تسا ، هدش 
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رگا ایآ  تفگ : ناشربمایپ ) : ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  ْمُکَءابآ  ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم  يدْهَِأب  ْمُُکْتئِج  َْول  َو  َأ  َلاق  ( » هحفص 191 . ) فرخز
هب امـش  هچنآ  هب  ام  يرآ ) : ) دنتفگ دینکیم )؟ راکنا  مه  زاب   ) مشاب هدروآ  دیتفای ، نآ  رب  ار  ناتناردـپ  هچنآ  زا  رتشخب  تیادـه  ینییآ  نم 
راک نایاپ  رگنب  میتفرگ ، ماقتنا  اـهنآ  زا  اـم  اذـل  َنیبِّذَـکُْملا : ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  ْرُْظناَـف  ْمُْهنِم  اـنْمَقَْتناَف  ( » 1 «. ) میرفاـک دـیاهدش ، ثوعبم  نآ 

جوجل و رگنایغط و  موق  نینچ  املـسم  هحفص 192 ) . ) فرخز  / 25 - 2 فرخز .  / 24 - 1 ( ***** 2 «. ) دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذـکت 
ار یهورگ  درادرب . هار  رس  زا  ار  اهكاشاخ  راخ و  نیا  ددرگ و  لزان  یهلا  باذع  دیاب  دوز  ای  رید  تسین و  تایح  اقب و  هتسیاش  یقطنمیب 
میتسکـش و مهرد  هدنبوک  ینامرف  اب  ار  اهنآ  زا  کیره  هصالخ  هقعاص و  دابدـنت و  اب  ار  یعمج  رگناریو و  هلزلز  اب  ار  یهورگ  نافوط و  اب 
میتفرگ و ار  اهنآ  ام  دـندرک و  بیذـکت  ار  ام  تایآ  همه  اهنآ  اما  ٍرِدَـتْقُم : ٍزیزَع  َذْـخَأ  ْمُهانْذَـخَأَف  اـهِّلُک  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  . » میدرک كـاله 

اهنیا زا  رتهب  امـش  رافک  ایآ  ُِربُّزلا : ِیف  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ  ْمُِکئلوُأ  ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک  َأ  ( » 1 «. ) اناوت دنمتردق و  یصخش  نتفرگ  میدرک ، تازاجم 
هحفص . ) رمق  / 43 - 2 رمق .  / 42 - 1 ( ***** ***** @2 ( ؟» تسا هدش  لزان  ینامـسآ  بتک  رد  ياهمان  ناما  امـش  يارب  ای  دنتـسه ؟

امش نایم  دزاسیم . بطاخم  ار  هکم  ناکرشم  هیآ  رد  مرجم ، شکرس و  ياهتما  رفیک  باذع و  نیشیپ و  ماوقا  ناتـساد  نایب  زا  دعب  ( 193
اههلزلز و اهنافوط و  راتفرگ  هانگ  ملظ و  نایغط و  رفک و  رطاـخ  هب  اـهنآ  رگا  تسا ؟ یتواـفت  هچ  دومث  طول و  حون و  موق  نوعرف و  موق  و 

اهنآ زا  امش  رفک  دانع و  نایغط و  ای  دیرتهب ؟ اهنآ  زا  امـش  ایآ  دیوشن ؟ التبم  یتشونرـس  نینچ  هب  امـش  هک  دراد  یلیلد  هچ  دندش ، اههقعاص 
دشاب و هدمآ  امـش  يارب  ینامـسآ  بتک  رد  ياهمان  ناما  هکنیا  رگم  دیرمـشیم ؟ نوصم  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  تسا ؟ رتمک 

هتشذگ رد  هک  ار  یناسک  ام  ٍرِکَّدُم : ْنِم  ْلَهَف  ْمُکَعایْـشَأ  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو  . » دیرادن نآ  رب  یلیلد  هنوگچیه  تسا و  غورد  ییاعدا  نینچ  املـسم 
ِیف ُهُولَعَف  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  ( » هحفص 194 . ) رمق  / 51 - 1 ( ***** 1 ( ؟» دوش رکذتم  هک  تسه  یـسک  ایآ  میدرک ، كاله  دندوب ، امـش  هیبش 

دندوبن اهنآ  دننام  هکم و  ناکرشم  وریپ  نیـشیپ ، ماوقا  املـسم  ( 1 «. ) تسا تبث  ناشلامعا  ياههمان  رد  دـنداد ، ماـجنا  ار  يراـک  ره  و  ُِربُّزلا :
. دوریم راـک  هب  زین  دـننام » هیبـش و   » ینعم رد  هژاو  نیا  دنتـسه ، وا  هیبـش  رفن  کـی  نارادـفرط  هک  اـجنآ  زا  اـما  دوب ، سکعرب  هیـضق  هکلب 
زا دنتفرگیم و  ورین  ناینیـشیپ  همانرب  زا  هکم  رافک  زا  هورگ  نیا  هک  تفرگ  هدیدان  دـیابن  زین  ار  نیا  هحفص 195 ) . ) رمق  / 52 - 1 ***** 

رگید راب  هیآ  نیا  لاح  ره  هب  تسا . هدش  قالطا  اههعیش )  ) عایشا نیـشیپ  ماوقا  رب  تهج  نیمه  هب  دندرکیم و  هدافتـسا  اهنآ  بتکم  طخ و 
تشونرس زج  یتشونرس  امش  هک  درادن  یلیلد  تسا ، یکی  اهنآ  اب  امـش  تاداقتعا  راتفر و  لامعا و  یتقو  هک  دنکیم  دیکأت  ار  تقیقح  نیا 

ياهدنگوس ردق  ره  ( 1 «. ) درادن میب  راک  نیا  ماجرف  زا  زگره  وا  و  اهابْقُع : ُفاخَی  َو ال  . » دـیریگ دـنپ  دـیوش و  رادـیب  دیـشاب ، هتـشاد  اهنآ 
نیا رد  اهدـنگوس  نیرتدـکؤم  نیرتینالوط و  هک  مینادیم  تسا و  عوضوم  تیمها  رب  لیلد  دـشاب ، رتمکحم  رتشیب و  هنیمز  کی  رد  نآرق 

هک تسا  هدش  هیکت  هلأسم  نیا  يور  ماجنارـس  هدش و  رارکت  نآ  رد  راب  هس  دنوادخ  كاپ  تاذ  هب  دنگوس  هکنیا  صوصخ  هب  تسا ، هروس 
رد هحفص 196 ) . ) سمش  / 15 - 1 تسا ***** . هیکزت  رد  یتخبدب  تسکش و  تیمورحم و  تسا و  سفن  هیکزت  رد  يراگتـسر  حالف و 

ناسنا يراگتـسر  هک  دنکیم  وگزاب  ار  بلطم  قوف  ریبعت  اب  نآرق  تقیقح  رد  تسا و  هلأسم  نیمه  زین  ناسنا  یگدنز  هلأسم  نیرتمهم  عقاو 
روصت نایحیـسم  هک  هنوگ  نآ   ) رگید صاخـشا  لامعا  هب  هتـسباو  هن  ماقم ، تورث و  لام و  هیاس  رد  هن  تسا ، اهلایخ  اهرادـنپ و  ورگ  رد  هن 

حور و یلاعت  يزاسکاپ و  ورگ  رد  هکلب  اهنیا ، دننام  هن  دشابیم و  تسا ) حیـسم  ياسیع  يراکادف  ورگ  رد  یناسنا  ره  حالف  هک  دننکیم 
هن یمازلا و  ياهتشونرس  رد  هن  تسا و  يرابجا  ردق  اضق و  رد  هن  زین  ناسنا  تسکش  یتخبدب و  تسا . حلاص  لمع  نامیا و  وترپ  رد  ناج 
دنک هشیپ  ییابیکـش  اوقت و  هک  سک  ره  . » تسا اوقت  ریـسم  زا  فارحنا  هانگ و  هب  یگدولآ  رطاخ  هب  اهنت  اـهنت و  هکلب  نآ  نیا و  ياـهتیلاعف 

. يولوم - 1 ( ***** 1  ) دوش هرمگ  مه  عفن  رد  اود  نآ  دوش و  هلبا  بیبط  دـیآ  اضق  نوچ  دزاسیمن .» عیاض  ار  ناراـکوکین  رجا  دـنوادخ 
هحفص 197) )

ربمایپ زا  سپ  مدرم  تشونرس 
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َْمل ْمِِهبْرَح  ِحاََقل  ْنَع  اُولاَشَأ  َو  ِنَتِْفلا  َیلِإ  ٌمْوَق  َحاَرَتْسا  َو  ُلَجَْألا  ََقلْوَلْخا 130  اَذِإ  یَّتَح  َرَیِْغلا  اُوبِجْوَتْسَی  َو  َيْزِْخلا  اُولِمْکَتْسَِیل  ْمِِهب  ُدَمَْألا  َلاَط  َو  »
راوازـس ار  دوخ  دیـسر و  تیاهن  هب  اهنآ  ییاوسر  ات  دیماجنا  لوط  هب  نانآ  راگزور  « » مِهِـسُْفنَأ َلْذـَب  اوُمِظْعَتْـسَی  َْمل  َو  ِْربَّصلِاب  ِهَّللا  یَلَع  اوُّنُمَی 

نارگداسف اب  راکیپ  هلمح و  هب  تسد  یهورگ  دندوسآ و  اههنتف  رد  یهورگ  دش ، کیدزن  اهنآ  تدم  نایاپ  نوچ  دـندنادرگ و  هنامز  يالب 
نارود نایاپ  هب  یهلا  هدارا  هک  اجنآ  ات  دندرمـشن  گرزب  ار  ادخ  هار  رد  نداد  ناج  دنداهن و  تنم  ادخ  رب  دنتـشاد  هک  ییابیکـش  اب  دندز و 

هحفص 198) . ) هبطخ 6/150 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 1 ( ***** 1 «. ) دش قفاوم  تیلهاج 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هاگدید  زا  یهلا  ردق  اضق و  تخانش 

هرابرد مالسلاهیلع  یلع  ماما  زا  « ) هوُفَّلَکَتَت اَلَف  ِهَّللا  ُّرِس  َو  ُهوُِجَلت  اَلَف  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  َو  ُهوُُکلْسَت  اَلَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط  َلاَقَف  ِرَدَْقلا  ِنَع  َِلئُس  ۀمکحلا 287 :
، ییادـخ تسا  يزار  دـیوشن و  نآ  دراو  فرژ ؛ تسا  ییایرد  و  دـییامیپم ، ار  نآ  کیرات ، تسا  یهار  :( » داد خـساپ  ماما  دندیـسرپ ، رَدَـق 
« ٌۀَنیِـصَح ٌۀَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  َو  ُهَْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَیَّلَخ  َءاَج  اَذِإَف  ِِهناَظَفْحَی  ِْنیَکَلَم  ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنِإ  َلاق : َو  : » ۀمکحلا 201 دیزادنین .» تمحز  هب  ار  دوخ 
هک دنراذگیم ، شیاهنت  دسر ، ارف  یهلا  ریدقت  نوچ  دـننکیم و  ظفح  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناسنا  ره  اب  دومرف : وا  رب  ادـخ  دورد  «و 

َنوُکَی یّتَح  ِریداقَْمِلل ، ُرُومُْـالا  ُّلِذـَت  مالـسلاهیلع : َلاـق  َو  : » ۀـمکحلا 16 هحفـص 199 ) «. ) تسا هدـنرادهگن  يرپس  ناسنا  رمع  ناـمز  اـنامه 
ۀمکحلا 459: دماجنایم .» گرم  هب  یـشیدنا  هراچ  هک  تسا  ریدقت  هرطیـس  رد  نانچ  اهراک  دومرف : وا  رب  ادـخ  دورد  « » ِریبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا 
ریدقت و هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  ِریبْدَّتلاا » ِیف  ُۀَفْآلا  َنوُکَت َ  یّتَح  ِریدـْقَّتلا ، یَلَع  ُرادـقِْملا  ُِبْلغَی  مالـسلاهیلع : َلاق  َو  ُریبْدَّتلا : ِمَا  ُریدـْقَّتلَا  »
« ِرَدَْقلا َو  ِءاضَْقلا  َُۀلِْزنَم  : » ۀمکحلا 78 دشاب .» یگدنز  تفآ  ببـس  ریبدت ، هک  دوش  هریچ  ام  تابـساحم  رب  نانچ  یهلا  ریدقت  : » هدومرف ریبدـت 
! َکَْحیَو ُهَراتُْخم : اذه  ٍلیوَط  ٍمالَک  َدـَْعب  ِرَدَـق ؟ َو  ِهّللا  َنِم  ٍءاضَِقب  ِماّشلا  َیِلا  انُریـسَم  َناکَا  َهلَأَس : اَّمل  ّیِماّشلا  ِِلئاّسِلل  مالـسلاهیلع  ٍمالَک  ْنِم  َو  »

َرَمأ ُهَناْحبُـس  َهّللا  َّنِا  ُدیعَْولا . َو  ُدـْعَْولا  َطَقَـس  َو  ُباقِْعلا ، َو  ُباوَّثلا  َلَطََبل  َِکلذَـک  َِکلذ  َناک  َْول  َو  اِمتاح ! ارَدَـق  َو  امِزال ، ًءاضَق  َْتنَنَظ  َکَّلََعل 
َْمل َو  ابُوْلغَم ، َصُْعی  َْمل  َو  اریثَک ؛ ِلـیلَْقلا  یَلَع  یطْعأ  َو  اریـسَع ، ْفِّلَُکی  هحفـص 200 ) . ) َْمل َو  اریـسَی ، َفَّلَک  َو  اریذَْحت ، ْمُهاهَن  َو  ارییَْخت ، ُهَدابِع 

«. ًالِطاب امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرالا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  و ال  اثَبَع ، ِدابِْعِلل  َباتِْکلا  ِلِْزُنی  َْمل  َو  ابَِعل ، َءاِیْبنالا  ِلِسُْری  َْمل  َو  اهَرْکُم ، ْعَُطی 

رایتخا ربج و  هاگیاج  تخانش 

اب مالـسلاهیلع  ماما  تسا ؟ یهلا  ردـق  اـضق و  امـش ، هب  اـم  نتفر  اـیآ  دیـسرپ : یماـش  درم  : ) دومرف یماـش  يدرم  باوج  رد  و  : » تمکح 78
نینچ رگا  ياهدرک ؟ نامگ  ار  یمتح  رَدَق  مزال و  ءاضق  دیاش  وت ! رب  ياو  میدیزگرب .) ار  نآ  زا  یخرب  هک  داد  ار  وا  خـساپ  ینالوط  تاملک 
یهن دنراد و  رایتخا  هک  یلاح  رد  داد  نامرف  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس ! دـنوادخ  دوب ! هدوهیب  یهلا ، دـیدهت  تراشب و  رفیک ، شاداپ و  دوب ،
رارق ناوارف  ار  كدنا  لامعا  شاداپ  هحفص 201 )  ) و دومرفن ، فیلکت  ار  يراوشد  زیچ  و  درک ، بجاو  ار  یناسآ  ماکحا  دنـسرتب ، ات  دومرف 
بتک نداتـسرف  ورف  داتـسرفن و  یخوش  هب  ار  ناربمایپ  دوشیمن و  تعاطا  رابجا  هارکا و  اب  و  دش ، دهاوخن  بولغم  ناگدنب  ینامرفان  اب  داد ،

َکِْکُلم یف  ُدیزَی  َو ال  َكاصَع  ْنَم  «. » دیرفاین فدهیب  تسا  ناشنایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  دوبن و  هدوهیب  ناگدنب  يارب  ینامـسآ 
ياضق هک  یسک  نآ  « » ٌۀَِینالَع َكَْدنِع  ٍّرِس  ُّلُک  َكِْرمأ . ْنَع  ّیلََوت  ْنَم  َْکنَع  ینْغَتْـسَی  َو ال  َكَءاضَق  َطِخَـس  ْنَم  َكَْرمَا  ُّدُرَی  َکَعاطَا و ال  ْنَم 

ره راکـشآ و  وت  دزن  يرـس  ره  ددرگن . زاینیب  وت  زا  دـنک  تشپ  وت  نامرف  هب  هک  سک  ره  دـنادرگرب و  ار  تنامرف  دـناوتن  دـیآ  مشخ  هب  وت 
هانپ وت  هب  دیآ  دورف  نانآ  رب  اهتبیصم  رگا  « » َِکئاضَق ْنَع  اهَرِداصَم  َو  َكِدَِیب  ِرُومُْالا  َۀَّمِزأ  َّنِأب  اْملِع  َِکب  ( » 1 «! ) تسادیوه وت  دزن  یناهنپ 

هتشررس هک  دننادیم  اریز  هحفص 202 ) . ) هبطخ 4/109 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 1 دنراد *****  هاگرد  هب  يور  دنربیم و 
(1 «. ) دنریگیم تأشن  وت  تساوخ  زا  اهراک  همه  تسوت و  تسد  هب  اهراک 
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نوگانوگ تادوجوم  شنیرفآ  رد  راگدرورپ  فصو 

َْمل َو  ِهتَیاغ  یِلا  ِءاِهْتنِْالا  َنُود  ْرُـصْقَی  َْمل  َو  ِهَتلِْزنَم  َدودُـح  َّدَـعَتَی  ْمَلَف  ِهتَهْجِِول  ُهَهَّجَو  َو  ُهَریبْدـَت  َفَْطلأَـف  ُهَرَّبَد  َو  ُهَریدـْقَت  َمَکْحأَـف  َقَلَخ  اـم  َرَّدَـق  »
یبوخ هب  داد و  ناشمظن  ینابرهم  فطل و  اب  درک و  راوتسا  یقیقد  يریگهزادنا  اب  دیرفآ  ار  هچنآ  « » ِهتَدارإ یلَع  ِّیِـضُْملِاب  َِرُما  ْذإ  ْبِعْـصَتْسَی 

رد هن  دیامن و  زواجت  شیوخ  زرم  دح و  زا  هن  هک  نانچ  دروآرد ، تکرح  هب  دش  هدـیرفآ  هک  تهج  نامه  يارب  ار  هدـیدپ  ره  درک . ریبدـت 
یگدنز وا  هدارا  ساسارب  ات  دناسر  ناماس  هب  يراوشد  نودب  ار ، هدش  باسح  تکرح  نیا  دـنک و  یهاتوک  دوخ  دـشر  لحارم  هب  ندیـسر 

هحفص . ) هبطخ 26/91 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 2 هبطخ 3/227 . یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 1 ( ***** 2 «. ) دنک
ِلاکَن َو  ِءازَْجلا ، ِۀَضَیاقُم  َو  ِباطِْخلا ، ِلْصَف  یِلا  یِعاّدـلا  ِةَْربَِزل  ُعامْـسالا  ِتَدِـعْرُأ  َو  ُقَفَّشلا  َمُظَع  َو  ُقَرَْعلا  َمَْجلأ  َو  ًۀَـنِْمیَهُم ، ُتاوْصالَا  ( » 203

بارطـضا و دشابیمن . ندز  فذـح  ناکما  هک  تسا  يراج  نانچ  اههنوگ  زا  قرع  هتـسهآ ، اهادـص  مارآ ، اهلد  « » ِباوَّثلا ِلاَون  َو  ِباقِْعلا ،
ٌْرمأ َو  ٌمَکُْحم  ٌْملِع  َو  ٌنَْـقتُم  ( » 1 «. ) تلادـع هاگـشیپ  يوس  هب  هدـنازرل  ار  همه  شارخ  شوگ  اسآدـعر و  یگناـب  هتفرگارف ، ار  همه  تشحو 

ماگنه هب  هک  ییادـخ  تسا . لزلزت  یب  شراک  مکحتـسم و  وا  ملع  راوتـسا و  شنامرف  هکلب  !« » ِمَعِّنلا َعَم  ُبوُهْرَْملَا  ِمَقِّنلا ، َعَم  ُلُومْأَْملَا  ٌمَْربُم .
هحفص . ) هبطخ 14/83 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جـهن  - 1 ( ***** 2 «. ) دنکانمیب وا  زا  اهتمعن  رد  و  راودـیما ، وا  هب  یتخـس  الب و 

ِیف َْریَخ  َال  ٍرِیثَک . ْنِم  یَْمنَأ  ٍریِسَی  َّبُر  َو  ٌرِطاَُخم . ُرِجاَّتلا  ََکل . َرُِّدق  اَم  َکِیتْأَی  َفْوَس  ٌۀَِبقاَع . ٍْرمَأ  ِّلُِکل  َو  ِداَعَْملا . ُةَدَسْفَم  َو  ِداَّزلا  ُۀَعاَضِإ  ( »ِ 204
ره نک . هدافتـسا  تصرف  زا  دروآ ، راب  هب  هودـنا  دورب و  تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  « » َرْهَّدـلا ِلِهاس  ٍنینَظ  قیِدَـص  ِیف  اـَل  َو  ٍنیِهَم  ٍنیِعُم 
ره تسا . ترخآ  هشوت  داز و  ندرک  دوبان  یهابت  ياههنومن  زا  ددرگیمن . زاب  ياهدش  ناهنپ  ره  دسرن و  دوخ  ياههتـساوخ  هب  يرگـشالت 

(1 «. ) دنکفا هرطاخم  هب  ار  شیوخ  یناگرزاب ، ره  دیسر . دهاوخ  هدیدرگ  رّدقم  وت  يارب  هچنآ  يدوز  هب  دراد و  ینایاپ  يراک 

ردق اضق و  كرد  لکشم 

: دومرف مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تمکح 285 : ِفیوْسَّتلِاب » ُلَّلَعَتَی  ٍلَّجَُؤم  ُّلُک  َو  راَْظنِْإلا  ُلَأْسَی  ٍلِـجاَعُم  ُّلُـک  مالـسلاهیلع : َلاـق  : » همکحلا 285
دمحم همجرت  هغالبلا ، جـهن  - 1 دـنزرویم ***** !» یهاتوک  دـنراد  تلهم  هک  نانآ  دـنتلهم و  راتـساوخ  هتفای  نایاپ  ناـشتقو  هک  ناـنآ  »

هحفص 205) . ) همان 96/31 یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 2 هبطخ 7/65 . یتشد ،

رایتخا ناسنا و 

هک تسانعم  نیا  هب  دوریم و  راک  هب  ربج  لباقم  رد  ابلاغ  رایتخا  موهفم  تسا . ناسنا  رایتخا  هلأسم  یـسانش ، ناسنا  یـساسا  لئاسم  زا  یکی 
تـساوخ فالخرب  ار  وا  ینوریب ، ای  ینورد  ّطلـسم  يورین  کی  دهد و  ماجنا  تیاضر  لیم و  يور  زا  دـهاوخب  هک  ار  يراک  راتخم  دوجوم 
نینچمه تسا  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  وا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ناسنا  ندوب  راتخم  هک  درک  شومارف  دـیابن  دـیامنن . راداو  يراک  هب  دوخ 

اب طابترا  رد  وا و  یگدـنز  رد  هک  یثداوح  ای  دـهدیم  ماجنا  وا  هک  ییاهراک  همه  هک  تسین  زین  ینعم  نیا  هب  ناسنا  ندوب  راتخم  هب  داقتعا 
یلمع هتبلا  دنتـسه ، جراخ  ام  رایتخا  هزوح  زا  ًالماک  ثداوح  ای  اهراک  نیا  زا  یـضعب  تسوا . رایتخا ، زا  یـشان  یگمه  دتفایم ، قافتا  يو 

هن شاداپ و  بجوم  هن  دشاب ، هتـشادن  نآ  رد  یـشقن  نیرتکچوک  ناسنا  تیاضر  لیم و  ینعی  دـشاب . هتـشادن  يرایتخا  هبنج  هنوگ  چـیه  هک 
تسا نانچ  ناسنا  هتسیاش  لامک  ینعی  تسوا ؛ لامک  هب  وا  ندیسر  يارب  مزال  طرـش  نیرتمهم  ناسنا  ندوب  راتخم  تسا . باقِع  بجوتـسم 

نآ دییأت  رد  زین  ینشور  دهاوش  اما  تسا ، یهیدب  رایتخا  دوجو  دنچره  هحفص 206 ) . ) دوشیمن لصاح  باختنا  رایتخا و  قیرط  زا  زج  هک 
تیبرت میلعت و  ماظن  شاداپ  ازج و  ماظن  ینامیشپ  مرش و  ساسحا  لمأت  رکفت و  مینکیم : هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  ریز  رد  هک  دراد  دوجو 

تسین راکنا  لباق  رایتخا 
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دوجو یـسک  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  دـننزیم و  یهیدـب  رما  کی  راکنا  هب  تسد  دـننکیم  راکنا  ناسنا  رد  ار  رایتخا  دوجو  هک  یناسک 
رد راچان  دـنکیم ، راکنا  ار  نآ  نابز  هب  هک  یـسک  یتح  تسا ، یهیدـب  رایتخا  دوجو  نوچ  اما  دـنک . دـیدرت  نآ  رد  اـی  دوش  رکنم  ار  دوخ 

رایتخا دوجو  هب  شیوخ  ریمـض  قمع  رد  دوخ  يرهاظ  ياعدا  فالخرب  وا  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  دریذـپیم و  ار  نآ  هحفص 207 )  ) لمع
زا هک  تسا  نیا  دوش  هداد  اهنآ  هب  دیاب  هک  یـشخبافش  خساپ  نیرخآ  : » دـیوگیم دارفا  لیبق  نیا  هرابرد  انیـس  نبا  ور  نیا  زا  تسا ؛ دـقتعم 
هب دروآ و  نخـس  هب  ار  يو  ینیب ، عقاو  ترطف  ات  تسین  رایتخا  ار  ام  ندزن  ندز و  رد  دـنیوگب  دـننزب و  ار  وا  ًالثم  دـنوش ؛ دراو  لـمع  قیرط 
ادخ زا  ینَد  يا  تفگ : دمآ و  غاب  بحاص  تخـس / هنادزد  ار  هویم  وا  دناشفیم  تخرد  يالاب  تفر  رب  یکی  نآ  دـییامن .» فارتعا  تقیقح 

تخرد رب  مَد  نآ  تخـس  شتـسبب  سب  اطع / شدرک  قح  هک  اـمرخ  دروخیم  ادـخ  هدـنب  ادـخ  غاـب  زا  تفگ : ینکیم /؟ هچ  وگب  تمرش ،
نیا ادـخ  ِبوچ  زک  تفگ : راز / راز  ار  هنگ  یب  نیا  یـشکیم  رادـب  یمرـش  ادـخ  زا  رخآ  تفگ : تخـس / بوـچ  وـلهپ  تشپ و  رب  شدزیم 
مدرک هبوت  تفگ : وا / ناـمرف  تلآ  مـالغ و  نم  وا  ِنآ  ولهپ ، تشپ و  قح و  ِبوچ  هحفـص 208 ) / ) شاهدنب رگید  تشپ  رب  دنزیم  شاهدنب 

( يولوم /. ) رایتخا تسا  رایتخا  تسا  رایتخا  رایع  يا  ربج  زا 

تشونرس ناسنا و 

یهلا مولع  نادنمشناد  تسا و  هدش  حرطم  یسانشادخ  هنیمز  رد  مالـسا  سدقم  نید  صوصخ  هب  ینامـسآ و  نایدا  رد  هک  لئاسم  زا  یکی 
زا ناوتیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  رما  يادـتبا  رد  هک  یلکـشم  تسا . ردـق » اضق و   » هلأسم دـناهتخادرپ ، ثحب  هب  نآ  هرابرد 

، رگید ترابع  هب  تفریذپ . دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ار  وا  شقن  ناسنا و  رایتخا  رگید ، يوس  زا  دوب و  دقتعم  یهلا  ردق  اضق و  هب  وس  کی 
مالـسا خیرات  هب  یهاگن  هحفـص 209 ) ( ؟ تسناد راتخم  يدوجوم  ار  ناسنا  مه  دوب و  دـقتعم  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  مه  ناوتیم  اـعقاو  اـیآ 

. دیناشکن ربج  هدیقع  يوس  هب  ار  اهنآ  زگره  داقتعا  نیا  اما  دنتـشاد  خسار  داقتعا  ردق  اضق و  هب  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هک  دـهدیم  ناشن 
تـشونرس لیدبت  رییغت و  هلأسم  دندیدیمن و  یتافانم  ناشتـشونرس  رب  دوخ  طلـست  اب  هک  دـندوب  هدرک  تفایرد  نانچ  نآ  ار  میلعت  نیا  اهنآ 

هلأسم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  هک  تسا  نیا  دـیآیمرب  تایاور  رابخا و  زا  عومجم  رد  هچنآ  دوب . مّلـسم  يرما  اهنآ  دزن 
زیگناتفگش هتکن  دناهداد . نخـس  داد  ررکم  هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دناهدرک و  حرطم  دوخ  باحـصا  يارب  ار  ردق  اضق و 

اهنآ دنتشاد و  هلصاف  اهگنسرف  ربج »  » اب هک  تسا  هدش  هداد  میلعت  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هب  هناداتـسا  نانچ  نآ  عوضوم  نیا  هک  تسا  نیا 
هک ینانخس  زین  اهنآ و  ریظنیب  ياهشالت  مالـسا و  ردص  ناناملـسم  لمع  تسا . هدرواین  راب  نوبز  هدارایب و  هجیتن  رد  کلـسم و  يربج  ار 

هحفص 210) . ) دهدیم ناشن  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  تسا  هدیسر  اهنآ  زا 

اهتلع هلسلس  ادخ و  هدارا 

قیرط زا  دـننکیم و  ریثأت  رگید  یـضعب  رد  ءایـشا  زا  یـضعب  تسامرفمکح . تعیبط  ناـهج  رـساترس  رد  ّتیلع  نوناـق  هک  تسین  يدـیدرت 
دنکیم و يرامیب  دیلوت  بورکیم  دنازوسیم ؛ ار  بوچ  شتآ  دـنکیم و  شوماخ  ار  شتآ  بآ  دـنیآیم : دوجو  هب  يدـیدج  ياههدـیدپ 
ره رد  تکرح  ره  دـنریگیم و  ادـخ  زا  ار  دوـخ  یتـسه  اههدـیدپ ، همه  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا  دربیم و …  نیب  زا  ار  يراـمیب  وراد 

يدام لـماوع  تاریثأـت  هک  تفگ  دـیاب  اـیآ  درک ؟ هیجوت  ار  یگناـگود  نیا  ناوتیم  هنوگچ  لاـح  تسادـخ . هدارا  هب  ناـهج  زا  ياهشوگ 
هحفـص 211) ( ؟ دـنازوسیم ار  بوچ  میقتـسم  روط  هب  هک  تسادـخ  درادـن و  بوچ  ندـنازوس  رد  يریثأـت  شتآ  ینعی : تسا ؟ یعقاوریغ 

دنکیم رثا  بوچ  رد  میقتسم  روط  هب  شتآ  مه  تسا . مهف  لباق  ینـشور  هب  میتفگ  یلوط  للع  دروم  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ 
دوشیم هتفگ  یتقو  ینعی  مه ؛ ضرع  رد  هن  دنراد  رارق  مه  لوط  رد  ود  نیا  هک  نیا  تیاهن  تسا ؛ رثؤم  بوچ  نتخوس  رد  ادخ  هدارا  مه  و 
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دوشیم بوچ  نتخوس  ببـس  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ار  ياهعومجم  شتآ  ادـخ و  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـنازوسیم ، ار  بوچ  ادـخ  هک 
اهنآ ریثأت  راکنا  ای  رگید  ياهتلع  یفن  موهفم  هب  زگره  یهلا ) ءاضق   ) اههدیدپ همه  رد  ادخ  هدارا  ریثأت  هب  داقتعا  نیاربانب ، یـضرع ) للع  )

هدیدپ ره  تسین . وراد  یـشخبافش  شتآ ، یگدـننازوس  تیـصاخ  راکنا  مزلتـسم  یهلا  ياضق  نتفریذـپ  ًالثم  تسین ؛ هدـیدپ  کی  داجیا  رد 
ادخ و هدارا  اب  رگید  یحطس  رد  طیارش  للع و  نآ  مامت  هارمه  هب  هدیدپ  نآ  لاح  نامه  رد  دراد و  دوخ  حطسمه  لماوع  للع و  اب  یتبـسن 

یقیقح یلاع و  ّببـسم  زا  دزودیم و  يرهاـظ  ياـهتلع  نیمه  هب  مشچ  اـبلاغ  نیبرهاـظ  ناـسنا  هحفـص 212 ) . ) دراد یتبـسن  وا  تساوخ 
هدهاشم اههدـیدپ  همه  رد  ار  یقیقح  ّببـسم  نآ  تسد  يرهاظ ، طیارـش  للع و  يالبال  رد  هراومه  دّـحوم  ياهناسنا  اما  دـنکیم ؛ تلفغ 

اذِإ َو  ِنیقْـسَی ،  َو  ینُمِعُْطی  َوُه  يذَّلا  َو  ِنیدـْهَی ،  َوُهَف  ینَقَلَخ  يذَّلا  : » دـیوگیم مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نابز  زا  میرک  نآرق  دـنکیم .
مییاـمنهار سپـس  دـیرفایب ، ارم  هک  نآ  ِنیِّدـلا : َمْوَی  یتَـئیطَخ  یل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يذَّلا  َو  ِنییُْحی ،  َُّمث  یُنتیُمی  يذَّلا  َو  ِنیفْـشَی ،  َوُهَف  ُتْضِرَم 

هدنز سپـس  دناریمیم و  ارم  هک  نآ  دشخبیم و  میافـش  موش  رامیب  نوچ  دزاسیم و  باریـس  ارم  دهدیم و  ماعط  نم  هب  هک  نآ  دنکیم و 
هحفص 213) . ) ءارعش ات 82 /   78 - 1 ( ***** 1 «. ) تمایق زور  رد  ار  میاطخ  دیاشخبب  هک  مرادیم  دیما  هک  نآ  دنکیم و 

ناسنا رایتخا  ادخ و  هدارا 

هکلب تسین ، ناسنا  رایتخا  یفن  موهفم  هب  زگره  یهلا  ياضق  هب  داقتعا  ینعی  تسا ؛ لاونم  نیمه  هب  عضو  زین  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  دروم  رد 
. دـشاب دازآ  راتخم و  يدوجوم  ناسنا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  ياضق  ینعی  تسا  ناسنا  رایتخا  یهلا  ردـق  اضق و  رهاـظم  زا  یکی 

نیع رد  اما  دوشیمن ، لماک  تلع  حالطصا  هب  دریگیمن و  ماجنا  لعف  نآ  دنکن  هدارا  یلعف  ماجنا  هب  ناسنا  هک  ینامز  ات  يرایتخا ، لعف  رد 
نآ ضرع  رد  یعیبط و  طباور  دـننام  طابترا  نیا  تسادـخ . هدارا  هب  هتـسباو  لک  رد  دـنزیم ، رـس  اـم  زا  هک  یلمع  اـم و  هدارا  اـم و  لاـح ،
رد رگید  يوس  زا  تسادـخ و  دوخ  هب  بوسنم  فرط  کی  زا  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  نیاربانب  تسادـخ ؛ هدارا  لوط  رد  ناـسنا  هدارا  تسین .

. دراد تبسن  ادخ  هدارا  اب  هحفص 214 )  ) رتالاب یحطس 

یهلا ردق  اضق و  هب  داقتعا  دیاوف 

ناهج ماظن  ندید  هنامیکح   1

رب ینتبم  هک  یماظن  دـباییم . هنامیکح  یماظن  ار  ناهج  ماظن  تسا ، دـقتعم  ناهج  لـک  رب  میکح  دـنوادخ  ریدـقت  تیمکاـح  هب  هک  یـسک 
هب تبـسن  ناسنا  شنیب  رد  هزادـنا  هچ  ات  يداـقتعا  نینچ  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا . یلاـع  حـلاصم  هجوتم  عومجم ، رد  هدوب  قیقد  باـسح 

شیازفا وا  رد  ار  تیلاعف  یعس و  زا  نتفرگ  هجیتن  هب  دامتعا  دهدیم و  تاجن  سأی  یچوپ و  ساسحا  ینیبدب و  زا  ار  وا  تسا و  ّرثؤم  یتسه 
. دهدیم

يدام للع  ییاسران  زا  ندشن  سویأم  يونعم و  للع  هب  داقتعا   2

لماوع ییاسران  هدـهاشم  اب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ناـهج ، ماـظن  رد  يونعم ) لـماوع   ) یعیبط قوف  ياـهتلع  هب  داـقتعا  مهم  جـیاتن  زا  یکی 
ریدـقت ساسارب  هک  دـهدیم  لامتحا  هظحل  ره  دـنامیم و  هدـنز  وا  رد  هراومه  دـیما  حور  هکلب  دوشیمن ، يدـیمون  سأی و  راچد  يرهاظ ،

. دنهد رییغت  هحفص 215 )  ) وا تیقفوم  يوریپ و  تهج  رد  ار  روما  نایرج  يرهاظ  للع  زا  ریغ  يرگید  لماوع  یهلا ،

یگدروخرس نزح و  زا  يریگولج   3
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يارب یگدنز  ياهیتخـس  لّمحت  هجیتن  رد  دنیبب ؛ ار  ادخ  تسد  روما  همه  يالبال  رد  ناسنا  هک  دوشیم  ببـس  یهلا  ردـق  اضق و  هب  داقتعا 
هریچ وا  رب  تـسا  یحور  فعــض  راـثآ  زا  هـک  يرارقیب  یباـتیب و  دزاـبیمن و  ار  دوـخ  راوگاـن ، ثداوـح  ربارب  رد  دوـشیم و  ناــسآ  وا 

. دوشیمن

یتسمرس رورغ و  زا  يریگولج   4

رورغم اهیبایماک  اهّتیقفوم و  هب  هدشن و  تسمرس  یگدنز  ياهيداش  اهیشوخ و  زا  ناسنا  هک  دوشیم  ببس  یهلا  ردق  اضق و  هب  داقتعا 
اهتیقفوم اریز  دوشیم ؛ رورغم  تسمرس و  زین  اهيزوریپ  اهیبایماک و  ربارب  رد  ابلاغ  دزابیم ، ار  دوخ  اهیتخس  ربارب  رد  هک  یسک  دوشن .

دوـخ قـح  رد  ار  وا  ناـسحا  لـضف و  دـنادیم و  ادـخ  تمعن  ار  اـهتیقفوم  هک  یـسک  اـما  دـلابیم ، نتـشیوخ  رب  هداد  تبـسن  دوـخ  هـب  ار 
هحفص 216) . ) ددرگیم هدوزفا  وا  عوضخ  رب  یسانشقح  يراذگرکش و  هار  زا  هکلب  دوشیمن ، رورغ  شوختسد  درمشیم ،

رخآ مالک 

ردام زا  ینیعم  تشونرـس  اب  یـسک  ره  نیاربانب  هدش و  نییعت  دنوادخ  فرط  زا  وا  روضح  عالطا و  نودب  تسخن  زور  زا  کیره  تشونرس 
دـهاوخن و هچ  دـهاوخب  هچ  دـسرب  نآ  هب  دـیاب  راـچان  هک  دراد  یتمـسق  بیـصن و  یناـسنا  ره  تسین . ینوگرگد  لـباق  هک  دوشیم  دـلوتم 

يادخ هدومرف : ربمایپ  تسا . یهلا  تیشم  اب  هزرابم  هدوهیب و  ردق  اضق و  تمسق و  بیصن و  تشونرس و  نییعت  يارب  اهشالت  اهشـشوک و 
ردق اضق و  زا  ار  زیچ  تشه  هحفص 217 ) . ) دنک بلط  نم  زج  يراگدرورپ  سپ  تسین  یضار  نم  ردق  اضق و  هب  سک  ره  دیوگیم  یلاعت 

رد ياهثداح  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یگدنز . گرم و  ضرم ، یتمالـس ، فعـض ، توق ، يرادیب ، باوخ ، دنتـسناد ، یهلا 
نآ تقو  ندیسرارف  یباتک و  رد  نآ  تبث  دنوادخ و  نذا  ردق و  اضق و  هدارا و  تیشم و  طرش ، تفه  هب  زج  ددنبن  تروص  نیمز  نامسآ و 
ْمَُهل ٌْلیَوَف  ْمِِهلامْعَِاب ، ُساّنلا  َنَهَر  َهّللا  َّنِا  َّیَُنب  اـی  . » تسا رفاـک  ددـنویپیم  عوقو  هب  يرما  تفه  زا  یکی  ندوب  هک  دوب  لاـیخ  نیدـب  هکره  و 

ناشاهتـسد و اب  هک  هچنآ  اـهنآ و  رب  ياو  سپ  داد ، رارق  ناـشلامعا  ورگ  رد  ار  مدرم  دـنوادخ  مرـسپ  يا  ْمُْهتَدـِْئفَا : َو  ْمِهیدـْیَا  ْتَبَـسَک  اّـمِم 
هحفص 218) «. ) دنروآیم تسد  هب  ناشاهبلق 

عبانم

3 1378 نارهت ، داهج ، رشن  يرالاس ، هّللا  زیزع  ردق ، اضق و  لوا 2  هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ینوتسیب ، دمحم  رتکد  ناوج ، ریسفت   1
، اردص تاراشتنا  تشونرس ،) ناسنا و   ) يرهطم دیهـش  راثآ  هعومجم   4 1353 مق ، یمالـسا  غیلبتلا  راد  يرفعج ، یقتدمحم  رایتخا ، ربج و 
، يرهف دمحا  دیس  همجرت  ینیمخ ، ماما  هدارا ، بلط و   6 1359 هیملع ، پاچ  یناحبس ، رفعج  هفسلف ، ملع و  هاگدید  زا  تشونرس   5 1377

ۀیآ همکحلا ، نازیم   8 1379 ناریا ، یسرد  ياهباتک  رشن  پاچ و  تکرش  یهاگـشناد ، شیپ  یمالـسا ، شنیب  یگنهرف 7  یملع  تاراشتنا 
بغار 14 تادرفم  نآرق 13  سوماق  اضرلا 12  رابخا  نویع   11 هحفص 219 )  ) یفاک لوصا  راونالا 10  راحب  يرهش 9  ير  يدمحم  هّللا 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هیاـمنارگ  ياهدـنپ  زیربت 15  قفـش ، پاچ  ، 1329 يزیربت ، يوسوم  یلع  تداعـس ، تحـص و  باـتک 

دمحم رتکد  نایب ، ریـسفت  يرهطم 17  یـضترم  هحاصفلا ، جهن  مق 16  هدـیزگرب 1372 ، رـشن  رتفد  يزیربت ، لیلحت  بلاطوبا  همجرت  رذوبا ،
وردنا زا  تشونرس  تسایـس و  هیمالـسالا 19  بتکلاراد  تاراشتنا  ینوتـسیب ، دمحم  رتکد  ناوج ، ریـسفت  یناهارف 18  تاراشتنا  ینوتـسیب ،

یتشد موحرم  هغالبلا ، جهن  نایجرگ 21  يدهمدمحم  رتکد  زا  ردق  اضق و  لبمگ 20 

ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درفب  رصحنم  یگژیو  تفه 
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هنوگره ندوـب  دازآ  زاونمشچ 4  هنوگ و  رعـش  ییارآ  هحفـص  یکیفارگ 3  یعادبا  دـلج  حرط  لماک 2  يراذـگ  بارعا   1 هحفص 229 ) )
هتفرگ سپ  ندوب  ملاـس  تروص  رد  هدافتـسا ، شورف و  زا  سپ  هسـسؤم  تـالوصحم  همه  هسـسؤم 5  یگنهامه  اب  پاچ  يرادرب و  هخـسن 
دییأت هناشن  هب  طیارـشلا  عماج  دهتجم  کی  لقادـح  ياضما  رادـیرخ 7  طسوت  طاسقا  نییعت  اب  دـقن و  تمیق  هب  یطاـسقا  شورف  دوشیم 6 

هناگتفه ياهیگژیو  عمج  اب  ار  ینآرق  باتک  هنومن  کی  نونکاـت  شیپ ) لاـس   1430  ) مالـسا ردـص  زا  سک  ره  هک  یتروص  رد  اوتحم 
یگژیو تفه  يانبم  رب  هسـسؤم  تالوصحم  لک  يراذگ  تمیق  . ) دریگیم هزیاج  ار  هرمع  رفـس  هنیزه  دهد  هئارا  هسـسؤم  نیا  هب  روکذم ،

هحفص 230) ( ) دوشیم ماجنا  هدش ، هراشا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 55زکرم  هحفص 54 
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