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میرک 74نآرق 

تسا هزجعم  77نآرق 
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درگاش ملعم و  114هفیظو 
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نادنواشیوخ ربارب  رد  ناسنا  118هفیظو 

ناگیاسمه هب  ناسنا  118هفیظو 
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یمومع 125تفع 
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تاربم تاریخ و  رد  127مادقا 

یگتشذگدوخ 128زا 

لام لذب  128ششخب و 

میتی لام  هب  129يدعت 

ادخ تمحر  زا  130يدیمون 

بضغ 130مشخ و 

131هوشر

131تقرس

یشورف 131مک 

مالسا رد  ناهانگ  یمومع  131يازج 

تعنص بسک و  تیمها  راک و  132بوجو 

يراکیب تمذم  133رد 

نآ عفانم  133يزرواشک و 

سفن هب  134دامتعا 

( هتسباو  ) یلاکتا یگدنز  134راضم 

( لمع  ) 134ماکحا

135هراشا

135زامن

135هراشا

بجاو 136ياهزامن 
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زامن 136تامدقم 

136هراشا

تراهط 136لوا ،
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( اههدننک كاپ   ) 137تارهطم

نآ ماکحا  137وضو و 

وضو 138تالطبم 

138لسغ

139ممیت

ممیت 139روتسد 

ممیت 139ماکحا 

تقو 139مود ،

سابل 140موس ،

ناکم 140مراهچ ،

هلبق 140مجنپ ،

زامن 141تانراقم 

زامن 141ناکرا 

141هراشا

تّین . 1141

مارحالا ةریبکت  . 2141

مایق . 3142

عوکر . 4142

هدجس . 5142

مالس 142دهشت و 
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تایآ 142زامن 

تایآ زامن  143روتسد 

رفاسم 143زامن 

تعامج 143زامن 

تعامج زامن  143طیارش 

تعامج زامن  144ماکحا 

144هزور

144هراشا

ادخ هام  145ناضمر 

اوقت لماع  145هزور 

هزور 146تارطف 

146عیب

146هراشا

ملس هیسن و  147دقن و 

147رارقا

اهیندیماشآ اهیندروخ و   ) هبرشا 148همعطا و 

148هراشا

تاناویح لوا : 148عون 

ناجیب يایشا  مود : 148عون 

مهم 149رکذت 

150بصغ

150هراشا

بصغ ماکحا  زا  150یخرب 

151هعفش
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تاوم 151يایحا 

152هطَُقل

عامتجا 152مالسا و 

عامتجا 152مالسا و 

دیلقت 153داهتجا و 

یتشز زا  یهن  یکین ، هب  154رما 

یساسا نوناق  155نآرق ،

155هراشا

توعد 156غیلبت و 

یعامتجا تایح  رد  مالسا  157شقن 

اهفالتخا عفر  دارفا و  عفانم  157ظفح 

هنیمز نیا  رد  مالسا  یلک  158شور 

دنمتورث هقبط  تیکلام و  159لصا 

159هراشا

تیکلام لصا  ممتم  لصا  160ود 

درک کلمت  دوشیم  هک  161ییاهزیچ 

ثرا لئاسم  161تایلک 

161هراشا

( نادنواشیوخ  ) یبسن 162ثارو 

ثرا 163ماهس 

ثرا 163ياهضرف 

ردام ردپ و  163ثرا 

164نادنزرف

هدج 164دج و 
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همع 164ومع و 

هلاخ 164ییاد و 

رهوش نز و  165ثرا 

165ءالو

ثرا 165ماکحا 

نآ دسافم  تورث و  166دایدزا 

166هراشا

مالسا ییوج  166هراچ 

نز 167درم و 

167هراشا

مالسا زا  شیپ  ياههعماج  رد  168نز 

: یلئابق ياههعماج  رد  168فلا -

: یتنطلس یقرتم  ياههماج  رد  نز  169ب -

: ینید ياههعماج  رد  نز  169ج -

169هصالخ

نز صوصخ  رد  مالسا  170رظن 

قوقح رد  171اهفالتخا 

ثرا رد  نز  درم و  171ياهفالتخا 

مالسا رد  تاجوز  172دادعت 

جوز 173تدحو 

جاودزا یلک  ماکحا  174لئاسم و 

174هراشا

مارح 175ياهجاودزا 

دقع 175تیالو 
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دالوا تیعبت  175قوقح و 

176قالط

قالط تحص  176طیارش 

قالط 177ماسقا 

هّدع ماسقا  177ماکحا و 

هدع 178ماسقا 

نز درم و  178تداهش 

178هراشا

تداهش لئاسم  178تایلک 

دهاش 179طورش 

تسا درم  صوصخم  هک  179يروما 

اضق لئاسم  180تایلک 

180هراشا

یضاق 180فیاظو 

اضق ماقم  181تیمها 

داهج یلک  181لئاسم 

181هراشا

مالسا رد  گنج  182دراوم 

عافد داهج و  زا  183رارف 

كاخ بآ و  زا  183عافد 

هعماج یلخاد  نانمشد  اب  183هزرابم 

قح زا  184عافد 

سفن 184لتق 

داهج رد  مالسا  یلک  185شور 
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يراد هدرب  185هلئسم 

185هراشا

يریگهدرب 185ياههار 

یگدرب عوضوم  رد  مالسا  186رظن 

نارگید مالسا و  رظن  186یسررب 

عامتجا رگید  تاقبط  187فالتخا 

187هراشا

اهفالتخا عفر  هلیسو  جح ، هزور و  189زامن ،

190هیامن

190هراشا

190تایآ

196تایاور

196مالعا

198اهناکم

زکرم 207هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا میلاعت 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، هسانشرس : 
. یهاشورسخ يداه  ششوک  هب  یئابطابط ؛ نیسحدمحم  مالسا /  میلاعت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 باتک ، ناتسوب  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 376  : ] يرهاظ تاصخشم 

.153 دیاقع ؛ مالک و  . 83 دیاقع ؛ . 1601 مق ؛ باتک  ناتسوب  تسورف : 
.16 یئابطابط ؛ همالع  ياهباتک 

.8 یهاشورسخ ؛ داتسا  ياهباتک 
( مجنپ پاچ  ) لایر 53000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  53000 9789640901472 ؛ :  لایر  53000 کباش : 

.Muhammad- Husayn Tabtabai. The teaching of islam یسیلگنا : هب  ع . ص . تشاددای : 
(. یسیونتسرهف راظتنا  رد  )1387 پاچ : ؟ تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
.1389 موس : پاچ  تشاددای : 
.1389: مجنپ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

تخانش یسررب و  مالسا --  عوضوم : 
هقرفتم لئاسم  مالسا --  عوضوم : 

هدنروآدرگ  - ، 1317 يداه ، یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 
مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

BP11/ط2ت6 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/02 ییوید :  يدنب  هدر 

1712959 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

باتک نیا  هرابرد 

هراشا

ادخ  مان  هب 
هب مومع - مهف  يارب  هداس و  نابز  هب  هک  تسا  یئابطابط  نیسحدمحم  دیس  همالع ، داتسا  دنمـشزرا  تافیلأت  زا  رگید  یکی  مالـسا » میلاعت  »

. تسا هدش  فیلأت  مالسا ، هاگدید  زا  تادابع  قالخا و  دیاقع ، هرابرد  ناوج - لسن  هژیو 
نیـسح جاح  ياقآ  يزیربت ، رایخا  راّجت و  زا  یکی  تساوخرد  هب  مظعم و  داتـسا  طسوت  هامرذآ - ات  هامرهم  زا  لاس 1342 - رد  باتک  نیا 
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- دشیم هرادا  هبزور  موحرم  نایچسابرک و  موحرم  تیریدم  هب  هک  يولع - هسردم  یسرد  همانرب  رد  دوجوم  ألخ  عفر  يارب  نایذغاک ، اقآ 
طـسوت ینید  ياهروتـسد  دـیاقع و  یلک : ناونع  تحت  لقتـسم ، هلاسر  راهچ  لکـش  هب  راب  نیتسخن  يارب  لاـس ، ناـمه  رد  هدـش و  فیلأـت 

. تسا هدش  عیزوت  ناگیار  هب  پاچ و  هخسن  رازه  هد  دنچ  رد  هدربمان ،
نآ رد  نآ ، تیریدم  تیلوئـسم و  هک  مق - یمالـسا  غیلبتلاراد  تاراشتنا  هریاد  يوس  زا  رگید  رابکی  تسخن ، پاچ  زا  سپ  هعومجم ، نیا 

. دیدرگ عیزوت  روشک  زا  یعیسو  حطس  رد  ناگیار ، روط  هب  زاب  دش و  دیدجت  دوب - بناج  نیا  هدهع  هب  نارود 
هدوب هدافتـسا  دروم  مه  یمالـسا  تامیلعت  هعماج  سرادم  رد  ایوگ  يولع ، هسردم  رد  هدافتـسا  رب  هوالع  قوف ، هناگراهچ  لئاسر  هعومجم 

رصاعم خروم  ققحم و  هتشون  هب  تسا .
20 ص : مالسا ، میلاعت 

فیلأت و یئابطابط  همالع  طسوت  یمالـسا  تامیلعت  هعماج  هب  هتـسباو  سرادم  مشـش  مجنپ و  سالک  ینید  باتک  : » نایرفعج لوسر  بانج 
[1 .«] دوب هدرک  رشتنم  ار  نآ  نابات  رشن 

راب تسیب  زا  شیب  دراد ، عالطا  هدنراگن  هک  اجنآ  ات  لقتـسم ، ياههلاسر  لکـش  هب  هعومجم ، نیا  هدرتسگ  ناگیار و  رـشن  پاچ و  زا  سپ 
دیاقع و شزومآ   » و مالـسا ،» میلاعت  هصالخ   » و ینید » تاروتـسد  دیاقع و  لوصا  : » هلمج زا  نوگانوگ  فلتخم و  نیوانع  تحت  مه  رگید 

. تسا هدش  عیزوت  پاچ و  رشن ، فلتخم  زکارم  اهداهن و  يوس  زا  و ...  نید » شزومآ  «، » ینید ياهروتسد 
رد سیردــت  يارب  ار  نآ  لاس 1370 - رد  یمالـسا - بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داـینب  یعاـمتجا » یگنهرف و  تنواـعم   » مه راـبکی 

داتسا راوگرزب ، همالع  قحلا ، ۀیآ  و  تخاس ، رـشتنم  دلجم  ود  رد  دیدج - یلکـش  رد  يدنبسرد و  زا  سپ  یمالـسا - فراعم  ياهسالک 
ًانیع باتک ، شزرا  تیمها و  هب  نادنمهقالع  عالطا  تهج  هک  دناهتـشون  یهاتوک  همدـقم  باتک ، پاچ  نیا  رب  هَّللا - هظفح  یلمآ - يداوج 

: مینکیم لقن 
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

نیعتسن هاّیإ  و 
هَّللا سّدـق  لحار - ماما  ترـضح  هیکزت ، بیذـهت و  هار  رـضخ  یهارمه  يزارفرـس و  اب  ار  راثیا  راثن و  راـختفارپ  نارود  هک  زیزع  نازاـبناج 

لیـصفت تروص  هب  دـناهتفای ، لاـمجا  روط  هب  ار  هچنآ  یگنهرف  داـهتجا  داـهج و  اـب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تبون  دـناهدومیپ ، هیکزلا - هسفن 
، داهتجا لوصح  تذل  راثیا و  دوهـش  دهـش  یگنهامه  اب  ات  دنونـشب ، حرـش  تروص  هب  دناهدومن ، هدـهاشم  نتم  روط  هب  ار  هچنآ  دـنمهفب و 

فده هتخاس و  دازآ  یملع  روصق  یلمع و  صقن  زا  ار  هعماج  ّتیعماج ، نیا  وترپ  رد  هدش و  ملع  رد  غلاب  لمع و  رد  لماک 
21 ص : مالسا ، میلاعت 

. شوغآ هب  شوگ  زا  دنرآ و  نیع  هب  ملع  زا  ار  یمالسا  بالقنا  يالاو 
ینارگید روطـس و  نیا  مقار  يارب  بلاطم  زا  ياهراپ  هرکذت  نکیل  دیرادن  هظعوم  هب  يزاین  لمع ، ملع و  يوک  نایهار  ریاس  نازیزع و  امش 

: دوب دهاوخ  دنمدوس  دنرادن ، هتشادن و  ار  هابتنا  ای  هّبنت  قیفوت  گرم  زا  لبق  هک  يو ، نوچ 
: دنـشابیم بیذـهت  میلعت و  قیرط  ناگدـنیوپ  همه  يارب  یلماک  هودـق  ناربمایپ  متاخ  یلو  دـنیادخ ، هار  ناکلاس  هوسا  اـیبنا  همه  هچرگ  . 1
ات هدـش ، نییبت  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  یلمع  یملع و  لـئاضف  روظنم ، نیمه  هب  [ 2 «] ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  »

. دنیامن لمع  یتسار  هب  دنمهفب و  یتسرد  هب  لماک ، ناسنا  نآ  هب  نادلقم 
دش و نایب  نآ  دننام  و  [ 3 «] َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ   » روتسد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلمع  لئاضف  . 2

مات رهظم  یهلا ، لـماک  هفیلخ  نآ  كراـبم  دوجو  هجیتن  رد  دـش و  مـالعا  نآ  دـننام  و  [ 4 «] ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  : » جاتنتـسا لاثتما و  اـب 
. دش لمع  لها  همه  هودق  تفای و  راب  لامک  جوا  هب  لمع  ثیح  زا  تفرگ و  رارق  دوخ  ْهنَعفلَختسم 
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نآ ریاظن  و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  : » ناـمرف اـب  و  [ 5 «] ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  : » روتـسد اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  یملع  لـئاضف  . 3
. دش مالعا  [ 7 «] ُمَْلعَت ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  : » اب و  [ 6 «] ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  : » اب نآ  هجیتن  دش و  نایب 

ترضح نآ  فیرش  بلق  رب  لوا  دریگیم ، ارف  یحو  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنآ  . 4
22 ص : مالسا ، میلاعت 

يراجم دراو  لوا  دنریگیم ، دای  يرـشب  بتکم  زا  نارگید  هک  ار  هچنآ  یلو  دـنباییم ، ار  نآ  یکاردا  يراجم  ریاس  هاگنآ  دوشیم ، لزان 
زاب روسیم ، رودـقم  هب  ترتع  نآرق و  وریپ  ناکلاس  يارب  يدوهـش ، ملع  هار  نکیل  دنیـشنیم ، اـهنآ  لد  رب  هاـگ  نآ  دوشیم  رـصب  عمس و 

. تسا
نآ نادـجاو  دوـمحم و  نآ  ناـبلاط  حودـمم و  نآ  يریگارف  دــشاب ، دــنمدوس  ترخآ  اـیند و  تداعــس  نیمأـت  رد  هـک  یملع  ره  هـتبلا  . 5

لامج تیآ  شنیرفآ ، ناهج  رسارس  هک  دشابیم  یلاعت  يراب  لاعفا  فاصوا و  تخانش  ادخ و  تفرعم  انامه  ملع  نیرتهب  نکیل  دندوعـسم ،
تَیدحا ترـضح  ياوس  ام  هب  شیارگ  ره  زا  شزرمآ  بلط  ادخریغ و  هب  هجوت  زا  رافغتـسا  انامه  ملع ، نیرتهب  هکنیا  هچ  دـنیوا ، لالج  و 

َو َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َِکْبنَذـِل  ْرِفْغَتْـسا  َو  : » دـناوخارف رافغتـسا  دـیحوت و  ملع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دـنوادخ  اذـل  دوـب . دـهاوخ 
[. 8 «] ِتانِمْؤُْملا

، دوهش بیغ و  يالوم  حلاصدبع  فیلأت  و  لمع ، ملع و  يابوط  هرجش  رمث  رثا و  تفای ، میظنت  یمالسا  دیاقع  نوماریپ  هک  رـضاح  باتک  . 6
تمظع وس و  کی  زا  شتهازن  ترهـش  هک  دشابیم  هیکزلا - هحور  هَّللا  سدق  یئابطابط - نیـسحدمحم  دیـس  جاح  همالع  داتـسا  ترـضح 

هب لین  یلو  دـش ، ریرقت  هداس  تروص  هب  هچرگ  نآ  نیماضم  دوب و  دـهاوخ  يو  مّیق  یقاب و  راثآ  هب  كّربت  هیاـم  رگید ، يوس  زا  شایملع 
. دشابیمن راوشد  نآ  یلوصح  كرد  هچرگ  تسین ، لهس  نآ  قمع 

. دوشیم تلئسم  دنیامرفیم ، غیلب  یعس  نآ  میلعت  رشن و  عبط و  میظنت و  رد  هک  ینانآ  همه  قیفوت 
یلمآ يداوج  رویرهش 1370 - مق ،

23 ص : مالسا ، میلاعت 
- یگنهرف شخب  يدـصت  نارود  رد  مالـسا ،» بتکم   » هّلجم ریدـم  یماـهلا  دواد  خیـش  موـحرم  ردـقلا ، لوـهجم  قـقحم  مّرکم ، قیدـص  ... 
، راب هدزاود  لقادـح  هک  درپس  پاچ  تسد  هب  مالـسا » میلاعت  هصالخ   » ناونع تحت  ار  هعومجم  نیا  لاس 1354 - هب  غیلبتلاراد -، یشزومآ 

. تفرگ رارق  مومع  لابقتسا  دروم  دیدرگ و  پاچ  دیدجت 
: دسیونیم نینچ  باتک ، نیا  هرابرد  مهدزاود  پاچ  همدقم  رد  یماهلا ، دایهدنز 

مالسا نید  ياهزایتما 

لماک هجوت  رشب  دارفا  ینورد  يونعم و  ياههتساوخ  یمـسج و  ياهزاین  مامت  هب  هک  تسا  ینامـسآ  نایدا  نیرتلماک  نیرتعماج و  مالـسا 
. تسا هتفرگارف  ار  ناسنا  دوجو  دوپورات  نآ  میلاعت  هعشا  دراد و 

تـسا یهار  تسین ، نآ  رد  یهارمگ  جاجوعا و  ماهبا و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  هداد  رارق  رـشب  ياـپ  شیپ  ار  یهار  يراگتـسر ، يارب  مالـسا 
هک یـشور  هار و  کـی  يوـس  هـب  قـح و  يوـس  هـب  ار  مدرم  نآرق  [ 9 «] ٍمیِقَتْـسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  : » میقتـسم فاـص و  اًـلماک 

ثداوح ناـفوت  زا  دـناوتیم  ناـسنا  نآ ، هب  شیارگ  اـب  ینعی  دـنکیم . ییاـمنهار  تسا ، رود  ضقاـنت  داـضت و  هنوگ  ره  زا  تخاونکـی و 
ای یفاـنت و  اـی  داـضت و  هنوگ  چـیه  هدرک ، ادـیپ  قفاوت  شنیرفآ  ناـمزاس  اـب  ناـسنا  نآ  نتـسب  راـک  هب  اـب  درب و  رد  هب  ملاـس  ناـج  یگدـنز 

یلاعت هار  رد  راثیا  یناسنا و  یلاع  فیاظو  نارکیب و  یتسه  تمظع  هب  درک و  دهاوخن  ادـیپ  ناهج  یلامک  یمومع و  تکرح  اب  يدروخرب 
. دیدرگ دهاوخ  انشآ  یعامتجا  یگدنز 
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هداد و رارق  دوخ  قیمع  رظن  تحت  ار  رشب  رادرک  راتفر و  تانکس و  تاکرح و  مامت  یملع  تیعماج  هطاحا و  رظن  زا  هک  تسا  ینید  مالسا 
مکح زا  مالسا  میلاعت  رد  اذل  تسا . هدومن  عضو  ناکم  نامز و  ياضتقا  رد  یبسانم  ماکحا  تاررقم و  دودح و  وا  يارب 

24 ص : مالسا ، میلاعت 
، يدرف نوگانوگ  لئاسم  تالکـشم و  ِيوگباوج  يرـصع  ره  رد  دناوتیم  مالـسا  تهج ، نیدب  تسا و  هدشن  راذـگورف  یعوضوم  چـیه 

یحالـصا ياهمارم  اهکلـسم و  هیلک  نساحم  عماج  یّلک  روط  هب  و  دشاب . هریغ  یفـسلف و  یـسایس ، یئاضق ، يرکف ، يداصتقا ، یعامتجا ،
. تسا

ادیپ يارب  اپورا ، نادـنمدرخ  نیرکفتم و  نیرتگرزب و  هاگره  هک  مراد  یعطق  نامیا  نم  : » دـیوگیم گرزب  دنمـشناد  رکفتم و  یلدـهدرل 
رایتخا ار  مالـسا  نید  ارآ ، قافتا  هب  ًاملـسم و  دندشیم ، عمج  هدـش ، انب  یمومع  تاساسحا  یناهج و  یقطنم  لوصا  يور  هک  ینید  ندرک 

هک نید ، نیا  زا  لابقتـسا  نتفریذپ و  تسین ....  لاؤس  ياج  نآ ، تاررقم  یگداس  لاح ، نیع  رد  و  تمظع ، یگرزب و  رد  اریز  دـندرکیم ،
دراد لماک  هجوت  زین  یحور  تایونعم  هب  هتفرگ ، رظن  رد  ار  نت  یتمالس  حور و  یتحار  تسا و  لیلد  قطنم و  اپاترس  هدوب ، یگرزب  تبهوم 

، متـسه یـسک  هیبش  مالـسا ، رون  تمظع  هوکـش و  لاح  نیع  رد  یگداس و  كرد  اب  نم ، و ...  ددرگیم ...  ناسنا  تاجن  ییاهر و  بجوم 
[10 «.] تسا هدش  دراو  ینشور  عیسو و  طیحم  هب  کیرات ، گنت و  لنوت  کی  زا  هک 

ياطخ مالـسا  رظن  رد  ود  نیا  کـیکفت  دربب و  شیپ  مه  تازاوم  هب  ار  ود  نیا  دـیاب  یناملـسم  درف  ره  تسا و  مأوت  اـیند  نید و  مالـسا  رد 
. تسا تداعس  لماع  نیرتگرزب  ترخآ ، ایند و  ناج ، مسج و  نیب  لداعت  هنزاوم و  ظفح  مالسا ، بتکم  رد  بیترت  نیدب  تسا ، یگرزب 

میلعت و لوصا  یتشادـهب و  نیناوق  یعقاو و  ندـمت  طیارـش  نداد  ناـشن  کـین و  ياـهراک  هب  ناـسنا  بیغرت  قـیوشت و  رظن  هطقن  زا  مالـسا 
. تسا ریظنیب  شناد ، ملع و  شزومآ  ندرمش  مزال  تیبرت و 

ناسنا یعقاو و  ناملسم  تسا . هداد  يرتشیب  تیمها  یقالخا ، لئاضف  بسک  هب  مالسا 
25 ص : مالسا ، میلاعت 

. دشاب هتسارآ  يونعم  لئاضف  یقالخا و  تالامک  هب  هک  تسا  یسک  لماک ،
هب تسا و  هدمآ  رضاح  باتک  رد  هدیزگ ، روط  هب  اهشزومآ  نیا  تسا و  مالسا  نید  هژیو  ياهزایتما  تاصخشم و  زا  یلک  تسرهف  اهنیا 

. تسا مالسا  نید  میلاعت  زا  ياهصالخ  باتک  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  لیلد  نیمه 
هدرتسگ میلاعت  زا  ياهصالخ  هک  هدرـشف  رـصتخم و  لاح  نیع  رد  عماـج و  یباـتک  هک  دـندوب  رکف  نیا  رد  مق » یمالـسا  غیلبتلاراد   » ياـیلوا

. ددرگ همجرت  ایند  هدنز  ياهنابز  هب  دوش و  هیهت  دشاب ، مالسا 
ار لمع  نیا  شزرا  دوب و  دـهاوخ  رثؤم  رایـسب  دـنرادن ، یعالطا  مالـسا  میلاعت  زا  هک  یناسک  هب  مالـسا  ندناسانـش  يارب  لـمع  نیا  ًاملـسم 

هژیو هب  یمالـسا  بتک  نادقف  زا  هدنارذگ و  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  یلاس  دنچ  هتـشاد و  نید  درد  هک  دـننادیم  رتهب  یناسک 
. دنشاب هتشاد  عالطا  ایند  گرزب  ياههناخباتک  رد  هعیش ،

. دریگیم رارق  نادـنمهقالع  رایتخا  رد  هک  تسا  هدـش  هیهت  روظنم  نیمه  هب  یئابطابط  نیـسحدمحم  دیـس  همالع  داتـسا  طـسوت  باـتک  نیا 
. دوش عقاو  قح  تیاضر  دروم  هک  میراودیما 

یماهلا دواد  مق -
54 / 11 / 15

يارب دـیفم  ياهمدـقم  اب  مق  هّیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  طسوت  لبق ، لاس  دـنچ  رد  باتک ، پاـچ  نیرخآ  *** ... 
: میروآیم اج  نیا  رد  زاب  اههمدقم ،! لیمکت  يارب  مه  ار  همدقم  نآ  نتم  هک  دیدرگ  هضرع  مومع  هدافتسا 

همدقم
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هتفای شراگن  هداس  ًاتبسن  ینابز  هب  هک  تسا  مالسا  میلاعت  زا  ياهدرشف  رضاح  باتک 
26 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنشاب هتشاد  یکدنا  یهاگآ  دننک ، یسررب  ار  یمالسا  لئاسم  قیمع  یصصخت و  روط  هب  دنناوتیمن  هک  نانآ  ات  تسا 
يرـشب ياهشناد  ندش  یناگمه  يارب  شور  نیا  تسا ، یـسیونهداس  ینید ، مولع  گنهرف و  شرتسگ  يارب  دنمـشزرا  ياههویـش  زا  یکی 
ناگمه يارب  ار  نآ  مهف  درادرب و  هدـیچیپ  یـصصخت و  نونف  مولع و  زا  ياهراپ  هراسخر  زا  ار  يراوشد  ماهبا و  هدرپ  ات  تسا  هدـمآ  دـیدپ 

هزادنا هب  لاح و  روخارف  رد  سک  ره  هک  تشون  درک و  وگزاب  ینابز  هب  ناوتیم  دشاب ، ینف  دـنچره  ار ، یعوضوم  ملع و  ره  دزاس . ناسآ 
. دشاب هتشاد  یبسن  یتفایرد  ددنب و  رب  یفرط  نآ  زا  شیوخ ، هشیدنا  يافرژ  شرتسگ و 

یکیزیفاتم و يالاب  حطـس  قیقد و  تاعوضوم  رد  يرـشب ، لئاسم  نیرتهدـیچیپ  نآرق  رد  مینیبیم . نآرق  رد  لکـش  نیرتهب  هب  ار  هویـش  نیا 
ییاههنومن ندرمشرب  تسا . هدش  میسرت  اهشیوگ  نیرتهداس  هب  گرم و ...  زا  سپ  ناسنا  تالاح  ناسنا و  ریـس  ِماجنارـس  داعم و  یناسنا ،

. دوشیم دای  هنومن  ود  یکی  اهنت  هک  دهاوخیم  یتصرف  نآرق  راب  رپ  ياهزارف  نیا  زا 
نخـس مـهف  سک  هـمه  هاـتوک و  هداـس و  ندوـب ، یقطنم  يراوتــسا و  نـیع  رد  گرم ، زا  سپ  یگدـنز  داـعم و  يارب  لالدتــسا  رد  نآرق 

؟ دنک هدنز  هرابود  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هک  تسیک  دـننکیم  لاؤس  هک  یماگنه  [. 11 «] ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  : » دـیوگیم
یلوصا و ینخـس  مهم و  رایـسب  لالدتـسا  دراد . یتردـق  نینچ  نیا  تسا ، هدیـشخب  تاـیح  ار  نآ  زاـغآ  رد  هک  سک  نآ  دـهدیم : خـساپ 

نآ راب  رگید  ءازجا ، یگدنکارپ  زا  سپ  هک  دراد  ناوت  دروآ ، رد  یتسه  ناهج  هب  یتسین  ملاع  زا  ار  زیچ  همه  هک  تردق  نآ  تسا . یناهرب 
. دشخبب هرابود  تایح  زاغآ ، نوچ  دروآ و  مهدرگ  ار 

وا هب  ار  ینآرق  ناهرب  نیا  دوب و  وطسرا  شاک  يا  تسا : هتفگ  یباراف  میکح  دنیوگ 
27 ص : مالسا ، میلاعت 

دـشیدنیب یکدنا  سکره  هک  تسا  هداس  رایـسب  یمالک  ندوب ، یناهرب  نیع  رد  دینیبیم  تفریذپیم . ار  ینامـسج  داعم  ات  مدرکیم  هضرع 
. دباییم رد  ار  نآ 

ْنَم ُمَْلعَی  َأ ال  : » دروآیم راوتـسا  هداس و  ینایب  اب  ار  بلطم  نآرق  دناهدروآ ، اهلالدتـسا  هدـش و  هتفگ  اهنخـس  أدـبم  ملع  هرابرد  نینچمه 
[12 «] ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ 

نایب نیا  اب  عوضوم  تسا ؟ هتـسنادیمن  ار  نآ  یگنوگچ  هشقن و  حرط و  هدیـشخب  یتسه  ار  تادوجوم  هک  یـسک  دنادیمن ؟ هدـننیرفآ  ایآ 
. درادربرد ار  يدنمورین  لالدتسا  دوخ  عوضوم  رد  هیآ  نیا  زین  نف  لها  يارب  دوشیم و  نشور  اًلماک  هاتوک 

نایب راکـشآ  نشور و  قمع ، نیع  رد  هداس و  نابز  هب  ادـخ  باتک  زا  يوریپ  هب  ار  هدـیچیپ  رترب و  دـنلب و  بلاطم  زین  ناماما  مالـسا و  ربمایپ 
: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  نیا  دندرکیم و 

هب ًاقیقد  ار  لوادتم  نابز  هب  ياهرایعم  ناربمایپ  هک  دیوگیم  ینشور  هب  هفیرش  هیآ  [. 13 «] ْمَُهل َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  »
شیوگ و یگنوگچ  ندرک و  هضرع  قیقد  هویـش  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  و  قیاـقح ...  ندرکوگزاـب  نییبت و  يارب  دنتـسبیم  راـک 
رد ار  شیوخ  راید  مدرم  یبدا  يرنه و  ساسحا  دـندوب و  هاـگآ  اـهساسحا  اـهقوذ و  زا  دنتخانـشیم و  کـین  ار  دوخ  ناـمز  مدرم  شنیب 

ایبنا میلاعت  لوصا  هچرگ  دنتخیریم و  نامز  مدرم  دنسپ  شریذپ و  دروم  لوادتم و  ياهبلاق  رد  ار  دوخ  بلاطم  لئاسم و  دنتشاد و  تسد 
. تسا هتشاد  يریگمشچ  زیامت  فلتخم ، عماوج  رد  نآ  ضرع  نایب و  یگنوگچ  اما  تسا ، هدوب  ناسکی  هناگی و 

: تسا هتشاد  رارق  ایبنا  راک  روتسد  رد  لصا  نیا 
؛] 14] مهلوُقُع ِردقب  ساّنلا  مّلکن  نأ  ءایبنألا  رشاعم  انرمأ  ّانإ 
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28 ص : مالسا ، میلاعت 
. مییوگب نخس  مدرم  هشیدنا  روخارف  قبط  میرومأم  ناربمایپ - هورگ  ام -

ياهییابیز اب  هتخیمآ  راوتـسا و  هداس و  ینابز  دـننک و  كرد  ار  نآ  ناگمه  هک  درک  هضرع  هنوگ  نادـب  دـیاب  ار  یمالـسا  لئاسم  نیاربانب 
. دروآ تسد  هب  ریگمشچ  ییاهتیقفوم  نآ  رتيروف  رتشیب و  ریثأت  رد  ات  دیزگرب  یبدا  يرنه و 

يراوتـسا و نیع  رد  هک  دنتـشونیم  مومع  نابز  هب  هداس و  هدرـشف و  ییاهباتک  ام  ياملع  ثیدح ، نآرق و  زا  يوریپ  هب  لصا و  نیا  رب  انب 
تیفیک هراومه  هک  دـندوب  هتفایرد  کـین  ناـنآ  تسا . هدوب  هدرـشف  هداـس و  تسرد ، هویـش  مرف و  لکـش و  زا  يرادروخرب  ندوب و  یقطنم 

شومارف هنافـسأتم  نونکا  مه  هک  یلـصا  دـنارتسگب ؛ هعماج  رد  ار  بلطم  دـناوتیم  هک  تسا  راتـشون  راتفگ و  ناـبز و  یگنوگچ  هضرع و 
! تسا هدش 

: دراد یلوصا  يرورض و  شقن  لصا  ود  شور ، نیا  نیتسار  ققحت  يارب  هار و  نیا  رد 
. یسیونهداس يرنه  یبدا و  ياهرایعم  یگدنسیون و  لوصا  تخانش  رگید  رظن ، دروم  عوضوم  زا  لماک  یهاگآ  عالطا و  تسخن 

، دننزب تسد  یمهم  نینچ  هب  رگا  و  دنرادن ، ار  همه  يارب  دیفم  ياهباتک  هضرع  دیدرتیب  دنـشاب  هتـشادن  ار  لصا  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا 
. دوب دنهاوخن  قفوم 

ار ملع  هک  سک  نآ  تسا و  راوشد  ینف و  گرزب ، يراک  يرـشب  دنمـشزرا  فراعم  گرزب  لئاسم  رد  کچوک  ییاههلاسر  هیهت  نیارباـنب 
هک نیا  زا  سپ ، دـهدیم . ماجنا  رتینف  رتگرزب و  يراـک  دراـگنیم ، ناصـصختم »  » يارب ار  ملع  هک  سک  نآ  زا  دراـگنیم ، همه » يارب  »

ار ییاههلاسر  یگدنـسیون ، راک  رد  يرنه  یملع و  كدـنا  هیام  اب  هک  تسه  نیا  ناوت  ار  سکره  هک  دوشن  هتـشاگنا  یـسیونهداس ، میتفگ 
يراک نینچ  هب  ندـیزای  تسد  دـش ، دای  هک  نانچ  تسا و  رتریگناوت  رتراوشد و  ینف ، یملع و  ياهشراگن  زا  راک  نیا  هکلب  دـنک ، هضرع 

. دهاوخیم صصخت  ود 
هک تسین  نآ  تصرف  ار  ام  هعماج  مدرم  نوچ  دراد و  یتایح  یترورض  ییاهباتک  نینچ  مالسا ، هژیو  هب  نید و  گنهرف  رـشن  اب  هطبار  رد 

ییاسانش هار  رد  لاس  ياهلاس 
29 ص : مالسا ، میلاعت 

یگدرتسگ ییافرژ و  تمظع و  دنوش و  انشآ  مالسا  لئاسم  اب  مزال  رادقم  هب  ات  دوش  هتشون  ییاههلاسر  نینچ  دیاب  دننارذگب ، تقو  مالـسا 
: ددرگن مومع  كرد  عنام  یمالسا  لئاسم 

دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مهدیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
هـضرع ياهمرف  اهلکـش و  يرنه و  یبدا ، نونف  رد  دـنراد ، یتراهم  صـصخت و  مالـسا  نوگانوگ  لئاسم  رد  هک  ینارگشهوژپ  نیاربانب ،

، دـیدج لسن  تینهذ  هب  ار  مالـسا  گنهرف  دـنناوتب  و  دـشابن ! نابز  نودـب  ناشبلاطم  ات  دنـشاب ، هتـشاد  هبرجت  صـصخت و  دـیاب  زین  بلاـطم 
. دننک کیدزن 

. ددرگیم هضرع  رضاح  باتک  یمهم  نینچ  ماجنا  يارب 
نینچمه دنتـشاد و  رگیدکی  اب  هطبار  رد  یعومجم و  روط  هب  یمالـسا  لئاسم  زا  هک  یقیمع  ناوارف و  تاعالطا  اب  یئابطابط  همالع  موحرم 

ياهباتک باتک و  نیا  تسا . هدوب  یتلاسر  نینچ  ماجنا  ناشفده  دندرک ، بسک  یمومع  هداس و  ًاتبسن  ياهباتک  هضرع  رد  هک  ياهبرجت 
. دتفا دنمدوس  ار  ناگمه  دناوتیم  میراد ، هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  كدنا 

مالسلاو
تاراشتنا زکرم 

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


میدـقت داتـسا  راثآ  نادـنمهقالع  هب  یئابطابط ، همالع  راثآ  هعومجم  نمـض  رد  کنیا  ام  ار  هچنآ  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  اـجنیا  رد  *** ... 
، مزـال ِشیاریو  زا  سپ  بلاـطم  تفرگ و  ماـجنا  داتـسا  دوخ  رظنریز  راـب  نیرخآ  يارب  هک  تسا  یتاحالـصا  تاـفاضا و  ياراد  میرادیم ،

. تفرگ رارق  ناشیا  تقفاوم  دروم  دیسر و  هللا  همحر  همالع  داتسا  كرابم  رظن  هب  میظنت  يدنبلصف و 
همالع داتسا  تافیلأت  زا  يرگید  هلاسر  مالسا - میلاعت  یلصا - هلاسر  راهچ  رب  هوالع 

30 ص : مالسا ، میلاعت 
داهنشیپ قبط  و  نآ ، ثحابم  لیمکت  يارب  هعومجم و  نیا  نایاپ  رد  دوب ، هدش  رـشتنم  هام 1342  يد  رد  عامتجا » مالسا و   » ناونع تحت  هک 

. تسا نآ  دقاف  فلتخم - نارشان  طسوت  و  یلبق - هناگتسیب  ياهپاچ  همه  هک  دوشیم  هدروآ  داتسا ، دوخ  دیدحالص  و 
ناوج لسن  دننام  مه - رـصاعم  ناوج  لسن  نیب  رد  یمالـسا ، ماکحا  دـیاقع و  تخانـش  يارب  دنمـشزرا ، لماک  هعومجم  نیا  هک  مراودـیما 

. دنک افیا  ار  دوخ  صاخ  شقن  نیشیپ -
. هقیفوت هّنمب و 
یهاشورسخ يداه  دیس 

. مق ، 1387 دادرخ ، هدزناپ 
31 ص : مالسا ، میلاعت 

همدقم

هراشا

؟ تسیچ يارب  تسیچ و  نید 

؟ تسیچ نید 

هراشا

. دناهدروآ رشب  تیاده  ییامنهار و  يارب  دنوادخ  فرط  زا  ناربمیپ  هک  تسا  یقالخا  یلمع و  ياهروتسد  دیاقع و  هلسلس  کی  نید ،
. تسا ناهج  ود  رد  ناسنا  یتخبشوخ  تداعس و  ببس  اهروتسد ، نیا  ماجنا  دیاقع و  نیا  هب  داقتعا 

یگدنز رد  مه  میوشیم و  تخبشوخ  رذگدوز  يایند  نیا  رد  مه  مینک ، يوریپ  ربمغیپ  ادخ و  ياهروتسد  زا  میشاب و  رادنید  ام  رگا  سپ 
. دوب میهاوخ  دنمتداعس  رگید ، ناهج  نایاپ  یب  دیواج و 

ياراد دربن و  رس  هب  یهارمگ  هابتشا و  رد  هتشاد و  یحیحص  فده  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  یسک  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  مینادیم  ام 
هتـشاد مارآ  دنمورین و  یلد  نئمطم و  یبلق  ایند  مطالت  زا  رپ  یناگدنز  رد  و  دهدب . ماجنا  وکین  ياهراک  دشاب و  هدیدنـسپ  بوخ و  قالخا 

. دشاب
دننام ینید  دیاقع  درادن . ناکما  یتخبـشوخ  تداعـس و  نید ، نودب  دـنکیم و  تیادـه  یتخبـشوخ  تداعـس و  نیمه  هب  ار  ام  ادـخ ، نید 

وا دراد و  ياج  ناسنا  لد  رد  یفخم  يورین 
32 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنکیم شراداو  لئاضف  هب  هتشاد و  زاب  یقالخا  لیاذر  زا  ار  يو  دنکیم و  یهارمه  لاح  همه  رد  ار 
. دوشیمن هودـنا  ساره و  راچد  یگدـنز ، دـم  رزج و  رد  زگره  نآ  وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یهاگ  هیکت  نیرتمکحم  نیرتيوق و  ناـمیا ،
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دودحمان تردـق  هب  ار  دوخ  هچ  دـننکیمن ، ینوبز  تراقح و  ساسحا  نتـشیوخ  رد  دـنزابیمن و  ار  دوخ  ياهثداح  چـیه  رد  ناتـسرپادخ 
. دنتسه وا  هانپ  رد  وا و  دای  هب  تالاح  هیلک  رد  دننادیم و  هتسویپ  ناهج  قلاخ 

. دنراد مارآ  دنمورین و  یلد  نئمطم و  یبلق 
. میهد ماجنا  هتسیاش  کین و  ياهراک  میناوتیم  ات  میشاب و  هدیدنسپ  قالخا  ياراد  هک  دهدیم  روتسد  ام  هب  نید 

: دوشیم میسقت  شخب  هس  هب  نید  نیاربانب ،
؛ تاداقتعا . 1

؛ قالخا . 2
( ماکحا  ) لمع . 3

. دوش عقاو  یمارگ  ناگدنناوخ  لوبق  دروم  ات  داد  لیصفت  دیاب  ار  لمجم  نایب  نیا 

تاداقتعا . 1

هب دوخ ، هب  دوخ  دوشیمن  دوخ ، زیگناتفگـش  ماظن  اب  یتسه » ناهج   » نیا هک  میباـییمرد  مینک ، هعجارم  دوخ  نادـجو  لـقع و  هب  رگا  اـم 
ياهدننیرفآ دـیدرت  نودـب  سپ  دـبای . ماجنا  ياهدـنهد  مظن  نودـب  دـناوتیمن  شنیرفآ ، ناهج  زیگناتریح  ماظن  نیا  دـشاب و  هدـمآ  دوجو 

رد هک  يریذـپان  رییغت  تباث و  نیناوق  اب  تسا و  هدروآ  دـیدپ  ار  تمظع  اب  گرزب و  ناهج  نیا  دوخ  نایاپ  یب  ملع  ییاناوت و  اـب  هک  تسه 
هدشن و هدیرفآ  فازگ  هب  هدوهیب و  زیچ ، چیه  تسا و  هتخادـنا  هار  هب  قیقد  ماظن  اب  ار  شنیرفآ » ناهج  ، » هدرک رارقرب  یتسه  ملاع  رـساترس 

. تسین جراخ  دنکیم ، تموکح  ناهج  رب  هک  ییادخ  نیناوق  زا  يدوجوم  چیه 
33 ص : مالسا ، میلاعت 

تقلخ و راـکهاش  هک  ار - ناـسنا » ، » دراد دوخ  ياههدـیرفآ  هب  هک  یتیاـنع  فـطل و  همه  اـب  ناـبرهم » يادـخ   » هک تسا  یندرکرواـب  اـیآ 
راچد هجیتن  رد  هدـش و  سوه  اوه و  ریـسا  رتشیب  هک  ناشدوخ ، ياهرادـنپ  هب  ار  يرـشب  هعماـج  و  دراذـگب ؟ دوخ  لاـح  هب  تسا - شنیرفآ 

. تسادیپ هتفگان  لاؤس  نیا  خساپ  دیامن .؟ راذگاو  دنوشیم  یتخبدب  یهارمگ و 
، اهروتسد نآ  نتسب  راک  هب  ات  دتسرفب  رشب  دارفا  يارب  ییاهروتسد  دنرود ، هب  هابتشا  اطخ و  عون  ره  زا  هک  یناربمایپ  هلیسو  هب  دیاب  نیاربانب ،

. دناسرب یتخبکین  تداعس و  هب  ار  نانآ 
راکوکین دارفا  هن  دوشیمن . راکشآ  لماک  روط  هب  ینید  تاررقم  هب  لمع  شزرارپ  دیاوف  راثآ و  ناهج ، نیا  رد  هک  مینیبیم  رگید  يوس  زا 

« يرگید ملاع   » دیاب هک  میمهفیم  اجنیا  زا  سپ  دننیبیم . ار  دوخ  لامعا  رفیک  رگمتـس  راکهبت و  صاخـشا  هن  دنـسریم و  دوخ  شاداپ  هب 
یتشز راک  رگا  دنیبب و  ار  نآ  شاداپ  هداد  ماجنا  يریخ  لمع  یـسک  رگا  ات  دوش  یگدیـسر  ًاقیقد  مدرم  ياهراک  هب  اجنآ  رد  هک  دشاب  مه 
قیوشت دوشیم ، نایب  لیـصفت  روط  هب  ًادعب  هک  يرگید  هقح  دـیاقع  تاداقتعا و  نیا  هب  ار  مدرم  نید ، دـسرب . نآ  يازج  هب  هدز ، رـس  وا  زا 

. درادیم رذحرب  يربخیب  لهج و  زا  ار  نانآ  دیامنیم و 

قالخا . 2

بوخ و فاصوا  اب  ار  دوخ  میشاب و  هتـشاد  شوخ  يوخ  مینک و  رایتخا  دوخ  يارب  هدیدنـسپ  تافـص  یگدنز ، رد  هک  دیوگیم  ام  هب  نید 
. مییارایب وکین 

دودـح و زا  مینک و  عافد  دوخ  قح  زا  میـشاب و  رتسگداد  ور و  شوخ  قلخ ، شوخ  افواب ، ناـبرهم ، تسودرـشب ، هاوخریخ ، سانـش ، هفیظو 
شـشوک و شالت و  هنوگچیه  زا  بدا ، شناد و  بلط  رد  و  میرادن . اور  يدـعت  مدرم  ناج  ضرع و  لام و  هب  مینکن و  زواجت  دوخ  قوقح 
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. میزاس دوخ  هشیپ  یگدنز  روما  مامت  رد  ار  يور ) هنایم   ) لادتعا لدع و  هرخالاب ، مییامنن و  یهاتوک  یگتشذگ ، دوخ  زا  يراکادف و 
34 ص : مالسا ، میلاعت 

ماکحا هب  لمع  . 3

داسف و هک  ییاهراک  زا  تساهنآ و  رد  ام  هعماج  ام و  حالـص  ریخ و  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  یگدـنز ، رد  هک  دـهدیم  روتـسد  نید 
ریاظن هزور و  زامن و  دننام : یلامعا  راگدرورپ ، شتسرپ  تدابع و  ناونع  هب  هک  دزومآیم  ام  هب  زین  و  مینک . يرود  دروآیم ، راب  هب  یهابت 

. میروایب اج  هب  تسا ، يرادربنامرف  یگدنب و  هناشن  هک  ار  نآ 
يداقتعا اهنآ  زا  یـضعب  تسادیپ  هک  نانچ  دیامنیم و  توعد  نآ  شریذپ  هب  ار  ام  هدروآ و  نید  هک  ییاهروتـسد  تاررقم و  تساهنیا 
یتخبکین تداعـس و  هلیـسو  هناگی  اهنآ  نتـسبراک  هب  نتفریذـپ و  دـش  هتفگ  هک  يروط  هب  تسا . یلمع  رگید  ياهراپ  یقـالخا و  یخرب  و 

. درادن یتداعس  دنک ، یگدنز  هدیدنسپ  لامعا  وکین و  قالخا  اب  دشاب و  نیب  عقاو  هکنیا  زج  ناسنا  هک  مینادیم  اریز  تسا ،

؟ دشاب ینید  دنبياپ  ناسنا  تسا  مزال  ایآ 

يرـشب هعماج  رگم  دراد ؟ یگتـسب  هچ  یـسانشادخ ، نید و  اب  اهناسنا  یگدنز  هک  تسا  نیا  دـیآیم  شیپ  اجنیا  رد  هک  یلاوئـس  نیتسخن 
هک دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  رادـنید  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـهد ؟ همادا  دوخ  یناسنا  یناگدـنز  هب  دـناوتیمن  ادـخ ، هب  نامیا  نید و  نودـب 

؟ دهد ماجنا  ار  یصوصخم  لامعا  وا  يدونشخ  يارب  دنک و  تابثا  ناهج  يارب  ییادخ 
نیناوق تروص ، نیا  رد  دـننک و  لمع  نآ  قبط  اهنآ  دوش و  نییعت  يدرف ، ره  هفیظو  يرـشب ، یعـضو  نیناوق  قبط  عامتجا  رد  تسا  نکمم 

نیا فالخ  یمالـسا ، تاررقم  ماکحا و  رد  لمأت  تقد و  یمک  اب  یلو  دوب ! دهاوخن  نیدب  یجایتحا  رگید  دریگیم و  ار  نید  ياج  يرـشب 
، ناـسنا یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  هیلک  يارب  هکلب  دزادرپیمن ، ادـخ  شیاتـس  شیاـین و  هـب  اـهنت  مالـسا ، نـید  اریز  دوـشیم ، تباـث  اـنعم 

يروآتریح وحن  هب  ار  تیرشب  روانهپ  ناهج  تسا و  هدومن  عضو  یصاخ  تاررقم  عماج و  ياهروتسد 
35 ص : مالسا ، میلاعت 

تداعس و ظاحل ، ره  زا  عقاو  رد  هدرک و  عضو  یبسانم  تاررقم  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  نوکـس  تکرح  ره  هب  تبـسن  هدومن و  یـسررب 
زا هک  یتاررقم  دراد  قیدصت  یفـصنم  مدآ  ره  تسا و  هدومرف  نیمـضت  نیمأت و  نکمم ، يالعا  دح  رد  ار  يرـشب  هعماج  دارفا  یتخبـشوخ 

. دوب دهاوخن  ناسکی  هدومن ، نییعت  ار  اهنآ  اناوت  اناد و  دنوادخ  هک  یتاررقم  اهروتسد و  اب  هدرک  شوارت  رشب  دودحم  تامولعم  راکفا و 

نآرق رظن  زا  نید 

: مینکیم رکذ  اجنیا  رد  ار  هیآ  دنچ  هنومن  يارب  هک  دیامرفیم  یفرعم  تسه ، هک  روط  نآ  ار  مالسا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
َهَّللا َّنِإَف  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَـم  َو  ُمالْـسِْإلا  ِهَّللا  َدـْنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  . » 1

[15 [؛» ِباسِْحلا ُعیِرَس 
رگم دندرکن  فالتخا  هدش  هداد  نانآ  هب  ینامـسآ ]  ] باتک هک  یناسک  تسا و  وا ] ربارب  رد   ] ندوب میلـست  ادـخ  دزن  رد  نید  تقیقح  انامه 

، دزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  سک  ره  و  تشاد . دوجو  ناشنایم  هک  یبلطهدایز  يور  زا  مه  نآ  دـش ، لصاح  ناشیارب  یهاگآ  هک  نآ  زا  سپ 
. تسا عیرس  ادخ  باسح  هک ] دنادب  ]

نایدا ياملع  و  تسوا . ياهروتسد  ربارب  رد  میلست  یتسرپادخ و  زا  ترابع  دناهدرک ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ناربمغیپ  همه  هک  ینید 
رد و  دـنتفرگ ، شیپ  ار  یهار  کی  ره  هتفرن  قح  راب  ریز  ینمـشد  بصعت و  هطـساو  هب  دـندادیم ، صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هار  هک  نآ  اـب 
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لامعا يازـس  يدوز  هب  دنوادخ  دندش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  مدرم  زا  هتـسد  نیا  تقیقحرد  دش . ادـیپ  نیمز  يور  رد  فلتخم  نایدا  هجیتن 
. داد دهاوخ  ار  نانآ 

َنِم ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  . » 2
36 ص : مالسا ، میلاعت 

[16 [؛» َنیِرِساْخلا
. دوب دهاوخن  تاجن  لها  ترخآ  رد  دوشیمن و  هتفریذپ  يو  زا  زگره  ددرگ ، نآ  وریپ  دنک و  بلط  ار  يرگید  نید  مالسا  نید  زج  هک  ره 

[17 [؛» ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . » 3
. دینکم يوریپ  وا  زا  تسا  امش  راکشآ  نمشد  ناطیش  نوچ  دیوش و  ادخ  میلست  یگمه  ینید  روما  رد  ناناملسم  يا 

[18 [؛» َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  اًلیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیِکَْوت  َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  . » 4
راک رد  ار  ادخ  دیدرک و  مکحم  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  نآ  زا  دعب  دـینک و  افو  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  دـیتسب  يدـهع  رگا  ناناملـسم  يا 

. دینکشم ار  دوخ  دنگوس  تساناد ، امش  ياهراک  هب  ادخ  نوچ  دیتفرگ  دهاش  دوخ 
. دیامنن ضقن  دنک و  لمع  نآ  هب  دیاب  ددنبب  مدرم  ای  ادخ  اب  ار  ینامیپ  ره  ناملسم  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم 

ُمَلْعَأ َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداـج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُْعدا  . » 5
[19 [؛» َنیِدَتْهُْملِاب

نکمم هک  یهجو  نیرتهب  اب  و  نک ، توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  وکین ، زردـنا  دـنپ و  اب  اهراک و  داسف  حالـص و  نایب  تقیقح و  نایب  هار  زا 
ناگناگیب اب  قح ، تابثا  هار  رد  تسا 

37 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسا رتاناد  ناگتفای ، هار  ناهارمگ و  هب  ادخ  نوچ  امن ، هلداجم 

هلیسو هب  رگا  دنک و  وگوتفگ  دیاب  دشاب ، دیفم  وا  يارب  هک  يروط  هب  يو و  مهف  قباطم  سک  ره  اب  نید ، تفرشیپ  يارب  ناملسم  عقاو  رد 
توعد قح  يوس  هب  ار  وا  دیاب  تسا ، بلطم  تابثا  ياههار  زا  یکی  هک  لدج  اب  دنک ، ییامنهار  ار  یـسک  تسناوتن  زردنا ، دنپ و  ناهرب و 

. دیامن
[20 [؛» َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  . » 6

. ددرگ امش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دیاش  دیریگ ، ارف  ار  نآ  يانعم  لد  شوگ  اب  دینکن و  تبحص  نآرق  ندناوخ  عقوم  رد 
َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  . » 7

[21 [؛» اًلیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 
هب رگا  دینک و  لمع  تسا ، هدومن  بجاو  امـش  رب  ار  نانآ  تعاطا  ربمغیپ  ادـخ و  هک  یناماما  ربمغیپ و  ادـخ و  روتـسد  هب  نامیا  اب  مدرم  يا 

شتبقاع رتهب و  امـش  يارب  شور  نیا  نوچ  دینک ، لح  ربمغیپ  هدومرف  نآرق و  يور  زا  ار  دوخ  تافالتخا  دیراد ، هدیقع  تمایق  زور  ادـخ و 
. دشابیم رتوکین 

دنـس لیلد و  ود  نیا  اب  ار  یفالتخا  ره  و  تسین ، يرگید  زیچ  ربمغیپ  تاملک  نآرق و  زا  ریغ  فالتخا  عفر  هلیـسو  یمالـسا  هعماـج  رد  سپ 
ار لقع  روتـسد  نآرق  هک  تسا  نیا  يارب  مه  نآ  عقاو  رد  دنک  فالتخا  عفر  لقع  قطنم  اب  ناملـسم  رفن  کی  رگا  درک و  لح  دیاب  راوتـسا 

. تسا هتفریذپ 
اذِإَف ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَـف  َکـِلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اـِمبَف  . » 8

یَلَع ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع 
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38 ص : مالسا ، میلاعت 
[22 [؛» َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا 

نابز و دب  هچنانچ  و  یتشگ ، وخشوخ  لد و  مرن  نینچ  نیا  تسا ، هدیـسر  وت  هب  لاعتم  يادخ  زا  هک  یـشیاشخب  تمحر و  هطـساو  هب  سپ 
نانآ اب  اهراک  رد  هاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  نانآ  يارب  رذگرد و  مدرم  ياهشزغل  زا  نیاربانب  دندشیم ، هدنکارپ  وت  رود  زا  يدوب  لدگنس 

میمـصت اـهراک  رد  تقو  ره  دـنکیم  یناـبیتشپ  ناـنآ  زا  دراد و  تسود  دـننکیم  لـکوت  وا  هب  هک  ار  یناـسک  ادـخ  نوچ  و  نک ، تروشم 
. دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  دنوادخ  نک و  لکوت  ادخ  هب  یتفرگ 

ناـشدوخ تسرپرـس  هب  هعماـج  دارفا  دـیاب  تسا و  تـبحم  سنا و  هلیـسو  روـما ، رد  ندرک  تروـشم  یهاوـخریخ و  يراـتفرشوخ و  سپ 
. دهدیم ار  هرواشم  ییوخشوخ و  روتسد  ناناملسم  یمارگ  تسرپرس  هب  دنوادخ  دنک ، ذوفن  نآ  رد  دناوتب  وا  ات  دنشاب  دنمهقالع 

دنشاب و لقتسم  دوخ  میمصت  رد  تروشم ، زا  دعب  هک  دهدیم  روتسد  دننک ، هابتـشا  ناشدوخ  رکف  رد  مدرم  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  یلو 
. دننک راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  راک  دندنبب و  ادخ  هب  لد  اهراک  رد  دنک ، تفلاخم  دناوتیمن  یسک  ادخ  هدارا  اب  هکنآ  هطساو  هب 

تاررقم ماـکحا و  ياراد  تساـهنآ و  ینامـسآ  ياـهباتک  لـیجنا  تاروـت و  هک  ار  تینارـصن  تیدوـهی و  نید  لاـعتم  يادـخ  نینچمه 
: تسا هدومرف  هکنانچ  دیامرفیم  یفرعم  وحن  نیمه  هب  دنشابیم ، یعامتجا 

؛» ِهَّللا ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَْدنِع  َو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو  »
؛» ُرابْحَْألا َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  َو  اوُداه  َنیِذَِّلل  اوُمَلْسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  ٌرُون  َو  ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُه  ِهِیف  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو  »
؛» َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو 

؛» ِهِیف ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیل  َو  »
39 ص : مالسا ، میلاعت 

[23 [؛» ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  »
یقوـقح و تاررقم  تاروـت ، رد  اریز  دـنکیم ، دـییأت  ار  بلطم  نیمه  تسا ، يراـصن  دوـهی و  تسد  رد  نوـنکا  هک  مه  لـیجنا  تاروـت و 

. دیامنیم قیدصت  دییأت و  ار  تاروت  تعیرش  زین  لیجنا  رهاظ  تسا و  دوجوم  رایسب  یئازج 

هجیتن

نایم هک  یقرف  درادن و  نآ  زا  يزیرگ  ناسنا  هک  تسا  یگدـنز  شور  نامه  نآرق ، حالطـصا  رد  نید  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  نایب  زا 
. مدرم راکفا  دولوم  یعامتجا  نوناق  و  تسا ، لاعتم  يادخ  هیحان  زا  نید  هک  تسا  نیا  رد  تفای  ناوتیم  یعامتجا  نوناق  کی  نید و 
نیناوق رد  یلو  دـهدیم ، دـنویپ  يو ، زا  يرادربنامرف  لاعتم و  يادـخ  شتـسرپ  مدرم و  یعاـمتجا  یگدـنز  ناـیم  نید  رگید  تراـبع  هب  و 

. تسین یگتسویپ  نیا  هب  یمامتها  یعامتجا 

نید دیاوف 

. تسا یتخبکین  تداعس و  هلیسو  اهنت  هکلب  دراد و  قیمع  يریثأت  هعماج  درف و  حالصا  رد  نید  هک  دش  مولعم  میتفگ  هچنآ  زا 
ینیب و رهاظ  یهارمگ و  رد  ار  دوخ  هیامنارگ  رمع  دهدیم و  تسد  زا  ار  يرکفنـشور  ینیب و  عقاو  دشابن ، دـنب  ياپ  نید  هب  هک  ياهعماج 

یتسپ قالخا و  یتشز  راچد  دـنکیم . یگدـنز  درخیب ، رظن و  هاـتوک  تاـناویح ، نوچ  دراذـگیم و  اـپ  ریز  ار  لـقع  دـنارذگیم . تلفغ 
يدـبا و تداعـس  هب  هکنیا  زا  هتـشذگ  ياهعماـج ، نینچ  دـهدیم . تسد  زا  ار  یناـسنا  تازاـیتما  یلک  هب  بیترت ، نیدـب  دوشیم و  رادرک 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


یناگدنز رد  دسریمن ، دوخ  ییاهن  لامک 
40 ص : مالسا ، میلاعت 

ار دوخ  تلفغ  بوچ  دوز  ای  رید  و  هدـید ، ار  دوخ  ياهيورجک  تافارحنا و  راوگان  راثآ  موش و  جـیاتن  زین  ناـهج  نیا  رذـگدوز  هاـتوک و 
نامیشپ دوخ  رادرک  زا  ماجنارـس  تسا و  هدوب  ادخ  هب  نامیا  نید و  نامه  تداعـس  هار  اهنت  هک  دیمهف  دهاوخ  ینـشور  هب  دروخ و  دهاوخ 

. دش دهاوخ 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 

[24 [؛» اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز * ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  »
هب ینعی  دوـخ ، فدـه  هب  دوـش  کـیدزن  ییاوراـن  ره  هب  هـک  سک  نآ  تـسا و  راگتـسر  دـنک ، ظـفح  اـهیگدولآ  زا  ار  دوـخ  هـک  یـسک 

. دیسر دهاوخن  يراگتسر  یتخبشوخ و 
اهنت هنرگو  تسا  ینید  تاروتـسد  نتـسب  راک  هب  تسا ، نآ  هب  هتـسباو  هعماج  درف و  یتخبکین  ناسنا و  تداعـس  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 

دناوخیم ناملسم  ار  دوخ  هک  یـسک  عقاو  رد  تقیقح . يوعد  هن  تسا  تقیقح  دوخ  دراد  شزرا  هک  هچنآ  اریز  درادن ، هدیاف  يراذگ  مان 
رد ار  کشزپ  هخسن  هک  تسا  يرامیب  دننام  تسرد  دشکیم ، ار  تداعـس  هتـشرف  راظتنا  تشز  رادرک  تسپ و  قالخا  هریت و  نورد  اب  یلو 

. دیسر دهاوخن  دوصقم  لزنم  رس  هب  يرکف  نینچ  اب  ًاملسم  دراد و  يدوبهب  عقوت  هتشاذگ  لغب 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 

[25 [؛» ْمِهِّبَر َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلا  َو  يراصَّنلا  َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
دناهدروآ نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  یتسار  هب  هکنانآ  دنوشیم ، هدیمان  ینارصن  ای  [ 26] یئباص ای  يدوهی  ای  ناملسم  هک  یناسک  نایم  زا 

. دوب دنهاوخ  کین  شاداپ  ياراد  ادخ  شیپ  دنراد ، هتسیاش  رادرک  و 
41 ص : مالسا ، میلاعت 

رگا دنتـسه ، حلاص  لمع  ياراد  دناهدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  هیآ ، نیا  نومـضم  هب  انب  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم 
ملاع دـنوادخ  ءاسن  هروس  رد  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دوب ! دـنهاوخ  راگتـسر  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  ار  نانآ  زا  یـضعب  اـی  ناربمغیپ  همه  هچ 

: دنکیم یفرعم  نینچ  هتسناد و  رفاک » ، » دنرادن نامیا  نانآ  زا  یضعب  هب  ای  ناربمغیپ  هب  هک  ار  یناسک 
َْنَیب اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ٍضْعَِبب  ُرُفْکَن  َو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

[27 [؛» ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  اًلِیبَس * َِکلذ 
ناربمایپ زا  یـضعب  هب  دنیوگیم  دنزادنیب و  ییادج  شناربمایپ  ادخ و  نیب  دـنهاوخیم  دـنزرویم و  رفک  شناربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک 

تقیقح هب  نانآ  دـنریگارف ، ار  یهار  نامیا ، رفک و  نآ  نایم  هک  نیا  هب  دـنهاوخیم  میوشیم و  رفاـک  رگید  یـضعب  هب  میروآیم و  ناـمیا 
. دننارفاک

. دشاب حلاص  لمع  ياراد  هدروآ و  نامیا  ینامسآ  ناربمغیپ  همه  هب  هک  دش  دهاوخ  دنمهرهب  شدوخ  نامیا  زا  یسک  نیاربانب ،

رشب تیندم 

نـشور اـم  رب  تقیقح  نیا  مینک ، هعلاـطم  هدروآ ، دوـجو  هب  ار  يرـشب  تاـعامتجا  هتـشذگ  ياـهنارود  رد  هک  یلماوـع  بابـسا و  رد  رگا 
لماک نیمأت  هیاس  رد  زج  تداعـس ، نیا  هتبلا  دیوجیمن و  دـهاوخیمن و  شیوخ ، ینارماک  تداعـس و  زج  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  دوشیم 

. تسین نکمم  یگدنز ، لیاسو  همه 
يارب دروآ و  تسد  هب  ییاهنت  هب  ار  اهيدنمزاین  نیا  همه  دناوتیمن  زگره  هک  دنکیم  كرد  دوخ  يدادادخ  مهف  اب  رـشب ، رگید  فرط  زا 
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شیاسآ هلیسو ، نیدب  دزاس و  هدامآ  دوخ 
42 ص : مالسا ، میلاعت 

راچان ور  نیا  زا  تسین . لامک  هب  لین  یگدنز و  تالکـشم  لح  رب  رداق  ییاهنت  هب  دـنیبیم  نوچ  دـیامن ، نیمأت  ار  دوخ  هاوخلد  تداعـس  و 
دنادیم دوخ  فده  هب  لوصو  يارب  هار  نیرتلهس  ار  دارفا  اب  يراک  ره  دهدیم و  نت  یعامتجا  یگدنز  هب  دوخ ، ياهيدنمزاین  عفر  يارب 

هدهع هب  ار  لیاسو  نیا  زا  يرادقم  نیمأت  سک ، ره  هک  انعم  نیا  هب  دزادرپیم ؛ دوخ  یگدنز  لیاسو  لیصحت  هب  یعمجهتـسد  تروص  هب  و 
تیعقوـم تیلاـعف و  ردـق  هب  يدرف  ره  هتخیر و  مـه  يور  ار  دوـخ  ياـهتیلاعف  هجیتـن  دارفا ، هـمه  سپـس  دزاـسیم ، هداـمآ  ار  نآ  هـتفرگ 

. دیامنیم هرادا  ار  شیوخ  یگدنز  دنکیم و  هدافتسا  نآ  زا  درادیم و  رب  یمهس  شیوخ  یعامتجا 
تقیقح رد  ینعی  دـنکیم ؛ راک  نارگید  کمک  هب  هداد  دوخ  ناعونمه  تسد  هب  تسد  شیوخ  تداعـس  نیمأت  يارب  ناسنا  بیترت ، نیدـب 
هزادـنا تیعقوم و  بسح  رب  عامتجا  ياضعا  زا  کی  ره  دـنراذگیم و  ناـیم  رد  ار  اـهتیلاعف  جـیاتن  هدرک و  تیلاـعف  رگیدـمه  يارب  همه 

. درادیمرب یمهس  نآ  زا  دوخ ، تیلاعف 

تاررقم هب  عامتجا  يدنمزاین 

عفانم كاکطصا  محازت و  یعیبط  روط  هب  دننک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  دنهاوخیم  همه  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  دارفا  ياهتیلاعف  لوصحم  نوچ 
اههنیک تافالتخا و  عاونا  داجیا  أشنم  ًالومعم  يدام ، عفانم  هک  تسین  حیـضوت  هب  جاتحم  تسا . یمئاد  طابترا  سامت و  نیا  یمتح  مزاول  زا 

اهنآ تیاعر  هک  تسا  تاررقم  هلسلس  کی  هب  دنمزاین  هعماج  دورن ، نیب  زا  دارفا  تیمیمـص  هک  نیا  يارب  تسا . تیمیمـص  نتفر  نیب  زا  و 
. دنک يریگولج  جرم  جره و  بوشآ و  زا 

زور کی  یتح  يرـشب  هعماج  هک  دیآیم  شیپ  جرم  جره و  دـشابن ، عامتجا  ندرک  هرادا  يارب  ینیناوق  تاررقم و  رگا  هک  تسا  حـضاورپ 
. دهد همادا  دوخ  یناگدنز  هب  دناوتیمن  مه 

43 ص : مالسا ، میلاعت 
قرف اـهنآ  یتـموکح  ناـمزاس  تاـعامتجا و  رکف  حطـس  فـالتخا  لـلم و  ماوقا و  شحوـت  تیندـم و  تواـفت  بسح  رب  نیناوـق ، نیا  هتبلا 

و تسین . زاین  یب  دشاب ، نآ  دارفا  رتشیب  مارتحا  دروم  لقاال  هک  یتاررقم  موسر و  هتشر  کی  زا  ياهعماج  چیه  لاح ، چیه  رد  یلو  دنکیم ،
. تسا هدماین  دوجو  هب  دشاب ، هتشادن  هکرتشم  تاررقم  موسر و  بادآ و  هنوگچیه  هک  ياهعماج  تیرشب  خیرات  رد  زگره 

تسین دازآ  تاررقم  ربارب  رد  ناسنا 

ساسحا شیوخ  يارب  لـمع  يدازآ  عون  کـی  دـهدیم ، ماـجنا  دوخ  باـختنا  راـیتخا و  اـب  ار  دوخ  ياـهراک  همه  ناـسنا  هک  ییاـجنآ  زا 
تسا و نازیرگ  یتیدودحم  هنوگ  ره  زا  هتشگ و  لماک  يدازآ  ناهاوخ  هتـشادنپ و  طرـش  دیق و  یب  ینعی  قلطم »  » ار يدازآ  نیا  دنکیم و 

ینیگنـس ددرگ ، يو  ریگنماد  هک  یتیدودحم  ره  زا  هرخالاب  هدرب و  جنر  دوش  وا  هجوتم  هک  یتیمورحم  تیعونمم و  ره  زا  لیلد ، نیمه  هب 
ار ناـسنا  ياهزادـنا  اـت  نوچ  دـشاب ، مک  مه  ردـق  ره  یعاـمتجا  تاررقم  يور  نیا  زا  دـیامنیم و  سح  دوخ  رد  صوصخم  یگتـسکش  و 

. دوب دهاوخ  يو  هاوخيدازآ ! عبط  فلاخم  دزاسیم ، دودحم 
شیوخ ياهيدازآ  زا  يرادقم  هک  دوشن  رضاح  نآ ، مظن  عامتجا و  ظفح  يارب  رگا  هک  دمهفیم  زین  ار  بلطم  نیا  ناسنا  رگید ، فرط  زا 

. تخاس دهاوخ  دوبان  ار  وا  شیاسآ  يدازآ و  همه  هراب  کی  هک  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  جرم  جره و  دهدب ، تسد  زا  نیناوق  ربارب  رد  ار 
متس ملظ و  تسد  رگا  و  دوبر ، دنهاوخ  وا  تسد  زا  اههمقل  زین  نارگید  دیدرت  نودب  دیابرب ، يرگید  تسد  زا  ياهمقل  یسک  رگا  هکنانچ 

. درک دنهاوخ  متس  ملظ و  يو  هب  زین  دنک ، زارد  یسک  يوس  هب 
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نآ زا  يرادقم  زا  درادهگن ، دوخ  يارب  يدازآ  زا  يرادقم  هک  نیا  يارب  تهج ، نیدب 
44 ص : مالسا ، میلاعت 

. درامشیم مرتحم  ار  یعامتجا  تاررقم  يراچان  يور  زا  هدرک و  رظنفرص 

تاررقم تفرشیپ  رد  فعض  هطقن 

دننام نیناوق ، ینعی  تسا ؛ دوجوم  يراگزاسان  داضت و  عون  کی  یعامتجا ، تاررقم  ناسنا و  هاوخيدازآ  عبط  ناـیم  تشذـگ ، هچنآ  رباـنب 
تـسا يرطخ  نیرتگرزب  نیا  و  دبای ! ییاهر  دنب  زا  دنک و  هراپ  ار  ریجنز  دهاوخیم  هتـسویپ  وا  هدش و  هداهن  وا  ياپ  رب  هک  تسا  يریجنز 

. دزاسیم لزلزتم  ار  نآ  ناکرا  دنکیم و  دیدهت  ار  یعامتجا  تاررقم  هتسویپ  هک 
زا ار  مدرم  هک  دوشیم  عضو  نافلختم  تازاـجم  يارب  رگید  تاررقم  هتـشر  کـی  یلمع ، فیاـظو  تاررقم و  هارمه  هشیمه  تهج ، نیدـب 

راودـیما يزیاوج ، شاداپ و  ذـخا  هب  ار  نانآ  دـنک  قیوشت  نیناوق  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هکنآ  يارب  درادیم و  زاب  دـناسرتیم و  تفلاـخم 
کمک نیناوق  يارجا  هب  ياهزادنا  ات  شاداپ - تفایرد  قوش  تازاجم و  زا  سرت  ینعی  بلطم - نیا  هک  تسین  راکنا  ياج  هتبلا  دنادرگیم .

زین تازاجم  نیناوق  هکنیا  تهج  هب  دیامن . ظفح  الماک  ار  نوناق  طلست  ذوفن و  ددنبب و  ار  فلخت  هار  دصرد  دص  دناوتیمن  یلو  دنکیم ،
ذوفن و هک  یمدرم  اریز  دنوشیم ، دیدهت  رـشب ، هاوخيدازآ  عبط  هیحان  زا  هتـسویپ  دـشابیم و  فلخت  لباق  دراد و  ار  رگید  نیناوق  لکـشم 
ار ییارجا  نامزاس  ییاضق و  هاگتـسد  ذوفن ، لامعا  اب  ای  دننک  تفلاخم  ینلع  روط  هب  ساره  سرت و  نودب  دنناوتیم  دنراد ، لماک  تردـق 

. دنیامن روبجم  دوخ  ياههتساوخ  تقفاوم  هب 
ياهتفلاخم هدرک و  هدافتـسا  ءوس  هعماج  نانادرگراک  فعـض  ای  تلفغ  زا  دنناوتیم  دـنرادن ، یفاک  تردـق  ذوفن و  هک  مه  یناسک  هتبلا 

رد دنوش و  لیان  دوخ  دوصقم  هب  هعماج ، ناذـفنتم  اب  يدـنواشیوخ  یتسود و  هار  زا  ای  تعافـش ! هوشر و  اب  ای  دـنهد  ماجنا  یناهنپ  ار  دوخ 
. دنزادنیب راک  زا  هدرک و  نوریب  دوخ  روحم  زا  ار  عامتجا  خرچ  هجیتن ،

هنوگنیا زا  هنومن  نارازه  دهاش  زور  ره  ام  هک  تسا  نیا  بلطم ، نیا  رب  هاوگ  نیرتهب 
45 ص : مالسا ، میلاعت 

. میتسه يرشب  فلتخم  ياههعماج  رد  اهینکش  نوناق  اهتفلاخم و 

نوناق فعض  یلصا  همشچرس 

زا هجیتـن  رد  و  تخاـس ؟ مار  ار  رـشب  هاوخيدازآ  شکرـس و  عـبط  دـیاب  هنوـگچ  و  تساـجک ؟ رطخ  نیا  همـشچرس  هک  دـید  دـیاب  نوـنکا 
؟ درک يریگولج  نوناق ، اب  تفلاخم 

يریگولج نآ  زا  دناوتیمن  تاررقم  یتح  دشابیم و  هعماج  رکیپ  رد  داسف  ندرک  هنخر  يارب  ببـس  نیرتگرزب  هک  رطخ ، نیا  همـشچرس 
هب ییاـنتعا  هتخود و  دارفا  يداـم  هلحرم  هب  مشچ  دروآیم ، دوـجو  هب  ار  نیناوـق  هک  یلوـمعم  یعاـمتجا  ياـهشور  هک  تـسا  نـیا  دـنک ،

ماجنا يروط  ات  تسا  مدرم  لامعا  نایم  نزاوت  مظن و  ظفح  یگنهامه و  ناشفدـه ، اـهنت  دـنرادن و  ناـشیا  ینورد  ياـههزیرغ  تاـیونعم و 
. ددرگن شکمشک  فالتخا و  هب  یهتنم  هک  دریگ 

ینورد تافـص  هب  يراک  رگید  دیامن  لرتنک  ار  عامتجا  ياهراک  هدش و  لمع  نآ  داوم  هب  هک  تسا  نآ  دـهاوخیم ، یعامتجا  نوناق  هچنآ 
. درادن تسا ، تاررقم  یلخاد  نمشد  لامعا و  نیا  كرحم  هک  ناشیا  ینطاب  تاساسحا  و 

یلـصا تلع  هک  یتسرپ  توهـش  یهاوخدوخ و  دـننام  دوشن - رگید  هزیرغ  اهدـص  رـشب و  هاوخيدازآ  عبط  هب  یهجوت  هاـگ  ره  هک  نیا  اـب 
نیناوق هیلک  نوچ  دش ، دهاوخ  رتعیسو  تافالتخا  هنماد  زور  هب  زور  هدمآ و  دوجو  هب  عامتجا  رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  تسا ،- دسافم 
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چیه دـنوشیم و  دـیدهت  دـنریگیم ، همـشچرس  زیارغ  نیمه  زا  هک  یتسدربز  نادزد  نوخیبش  دـنمورین و  نایغای  موجه  هلمح و  اـب  هشیمه 
. دیامن يریگولج  تافالتخا  زا  دریگب و  ار  دسافم  ولج  دناوتیمن  ینوناق 

نیناوق ریاس  رب  نید  تیزم 

نتشامگ تازاجم و  نیناوق  عضو  نوناق ، ظفح  يارب  یعامتجا  شور  نیرخآ 
46 ص : مالسا ، میلاعت 

دریگب و ار  رشب  رگید  رگنایغط  زئارغ  شکرس و  عبط  ولج  دناوتیمن  سیلپ  تازاجم و  نیناوق  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  یلو  تسا . نابهگن 
. دوش یلمع  یعامتجا  تاررقم  هک  دنک  يراک 

عـضو ناشکرـس  نافلختم و  تازاجم  يارب  یتاررقم  هدرامگ و  نابهگن  تاماظتنا  ظفح  يارب  يرـشب  نیناوق  دـننام  هک  نیا  رب  هوـالع  نید ،
. دنکش مه  رد  دنک و  بولغم  ار  یفلاخم  يورین  ره  اهنآ  اب  دناوتیم  هک  دراد  رایتخا  رد  زین  رگید  دنمورین  لیاسو  هدرک ،

يارب یعامتجا  يدرف و  لامعا  همه  رد  تسا ، هداد  رارق  شتـشرس  یعامتجا و  یگدنز  نایم  لاعتم  دـنوادخ  هک  يدـنویپ  هجیتن  رد  نید  . 1
اب لاعتم  يادخ  نوچ  دنادیم . لاعتم  يادـخ  لوئـسم  دوخ  تانکـس  تاکرح و  همه  رد  ار  ناسنا  هدرک و  داجیا  ییادـخ  تیلوئـسم  ناسنا 

دشاب هتشاد  لد  رد  هک  يزار  دنارورپب و  رس  رد  هک  يرکف  هنوگره  هب  دراد و  هطاحا  ناسنا  هب  تهج  ره  زا  شیوخ  نایاپ  یب  ملع  تردق و 
. تسین هدیشوپ ، يو  رب  يزیچ  تسا و  هاگآ  اًلماک 

تلفغ زگره  دوخ  راک  رد  هک  دراپسیم  ینورد  نابـساپ  کی  تسد  هب  يرهاظ ، نابـساپ  رب  هوالع  ار  ناسنا  يرادهگن  تبقارم و  مامز  نید 
. درب ردب  ناج  ناوتیمن  نآ  رفیک  شاداپ و  زا  دنکیمن و 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
[28 «.] ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َو  »

: دیامرفیم و 
[29 «.] ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  »

47 ص : مالسا ، میلاعت 
: دیامرفیم زاب  و 

[30 «.] ْمَُهلامْعَأ َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اََّمل  الُک  َّنِإ  َو  »
: دیامرفیم زین  و 

[31 [؛» ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  »
. تسا نابهگن  امش  رب  دنوادخ 

نید يرترب  تیزم و  مییامن ، هسیاقم  دربیم  رـس  هب  نید  طیحم  رد  هک  یـسک  اب  دـنکیم  یگدـنز  نوناق  طیحم  رد  هک  ار  یـسک  لاح  رگا 
نوچ دنهد ، ماجنا  ار  شیوخ  ینید  فیاظو  دنشاب و  نیدتم  نآ  دارفا  همه  هک  ياهعماج  اریز  دش ، دهاوخ  راکـشآ  حضاو و  اًلماک  ام  يارب 

هک يدارفا  مومع  نیاربانب ، دنتسه . ناما  رد  رگیدکی  هب  تبـسن  یـشیدنا  دب  هنوگ  ره  زا  دننادیم  دوخ  ياهراک  رظان  ار  ادخ  لاح  همه  رد 
رد دـنراد ، تینما  مه  رکف  هقطنم  رد  یتح  دنتـسه و  هدوسآ  رگیدـکی  نابز  تسد و  زا  هک  تسا  لهـس  دـنربیم  رـس  هب  یطیحم  نینچ  رد 

: تسا هدرک  یهن  ار  ناسنا  زین  دب  نامگ  زا  نید  درادن . دوجو  انعم  نیا  ملاع  نیناوق  رد  هک  یتروص 
[32 [؛» اوُسَّسََجت َو ال  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

دهاوخ لیان  نادیواج  تداعس  هب  و  درب ، دهاوخ  رس  هب  یتحار  یـشوخ و  تیاهن  رد  ار  يرمع  تسا و  هدوسآ  اًلماک  ینید  طیحم  رد  ناسنا 
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. دش
رد دنکیم و  يراددوخ  فالخ  راک  زا  دنیبیم ، دوخ  راک  رظان  ار  سیلپ  هک  یعقوم  دشاب ، امرفمکح  يرشب  نوناق  طقف  هک  یطیحم  رد  اما 

. دنزب تسد  یفالخ  لمع  ره  هب  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ 
48 ص : مالسا ، میلاعت 

رذـگدوز ناهج  نیا  هزور  دـنچ  یگدـنز  هب  دودـحم  يو  یگدـنز  هک  تسا  هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  نید  ییامنهار  هب  رادنید  درف  ره  . 2
نیا يو  يدبا  یتحار  یگشیمه و  تداعس  هار  اهنت  دوریمن و  نیب  زا  گرم  اب  هک  دراد  شیپ  رد  نایاپ  یب  دودحمان و  یتایح  هکلب  تسین ،

زا ینید  تاررقم  هک  دـنادیم  اریز  دـنک ، يوریپ  تسا  هداتـسرف  دوخ  ناربمایپ  هلیـسو  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  ینید  تاررقم  زا  هک  تسا 
راتفر باسح و  هب  دراد و  تسه ، هک  روط  نآ  دوخ  هاگـشیپ  رد  ار  ناسنا  نوریب  نورد و  هک  تسا  ییانیب  اـناوت و  اـناد و  راـگدرورپ  فرط 

هناش گرزب  يادخ  نامرف  زا  درک و  هدافتـسا  یلمع  نتـشاد  ناهنپ  زا  تسین  نکمم  نیاربانب  درک ، دـهاوخ  یگدیـسر  وا ، راکـشآ  ناهنپ و 
. دنک یلاخ 

اب تسا و  هدومن  دوخ  راگدرورپ  زا  یتعاطا  دهدیم ، ماجنا  هک  ار  ینید  روتـسد  ره  دنادیم  دوخ  ینید  دـیاقع  قبط  زین  رادنید  درف  ره  . 3
زا دومن . دهاوخ  تفایرد  راگدرورپ  تیانع  لضف و  زا  یکین  شاداپ  اما  دشاب ، يدزم  رجا و  هشیدنا  رد  دـیابن  یگدـنب  مسر  رظن  زا  هک  نیا 

لیم و اـب  اریز  تسا ، هدرک  يدتـس  داد و  هدومن و  ياهلماـعم  شیوخ  راـیتخا  هب  تقیقح  رد  دـهدیم  ماـجنا  هک  ار  یتعاـطا  ره  تهج ، نیا 
دهاوخ یکین ، شاداـپ  هدروآ و  تسد  هب  ار  ناـبرهم  دـنوادخ  يدونـشخ  نآ  ربارب  رد  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  يدازآ  زا  يرادـقم  تبغر 

. تفرگ
دنکیم فرـص  يدازآ  دـقن  زا  هچ  ره  تسا و  هلماعم  مرگرـس  یـشوخ  لاـمک  اـب  ینید  تاررقم  نیناوق و  زا  يوریپ  اـب  رادنید ، درف  کـی 

نید دـنب  ياپ  هک  یـسک  یلو  دراذـگیم . نآ  ياـج  هب  هدـیرخ  نآ ، زا  رتهب  یعاـتم  دـشورفیم و  ییـالاک  درادیم . رب  دوس  ربارب  نیدـنچ 
يدازآ زا  يرادـقم  نتخاب  زا  وا  يوجيدازآ  عبط  دـنکیم و  ضرف  یتراـسخ  دوخرب  ار  نوناـق  زا  يوریپ  تاررقم و  تیاـعر  نوچ  تسین ،

. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  يدازآ ! هدرک  هراپ  ار  دنب »  » نیا ياهلیسو  هب  ات  تسا  تصرف  یپ  رد  دربیم ، جنر  دوخ 
هار زا  اهنت  نوناق  ناوریپ  یلو  دـنزیرگیم ، هانگ  زا  دوخ  هاوخلد  هب  نارادنید  دراد . مه  يرگید  ياهتوافت  نوناق  اب  نید  دـنامن : هتفگاـن 

رسارس رب  نید  دننکیمن . مرج  سرت » »
49 ص : مالسا ، میلاعت 

دناریم نامرف  ناـهن  رد  هچ  راکـشآ و  رد  هچ  نید  درادـن . ییاورمکح  اـپ  تسد و  رب  زج  نوناـق  یلو  دراد ، تموکح  نارادنید  ياـضعا 
. دناریمن نامرف  راکشآ  رد  زج  نوناق  یلو 

دای ناسنا  هب  تالامک  لئاضف و  هک  تسه  مه  یبرم  راگزومآ و  هکلب  درادیمزاـب ، هدـیهوکن  ياـهراک  زا  هک  تسا  ینابـساپ  اـهنت  هن  نید 
. درادن ار  یسیلپ  تمس  زج  نوناق  یلو  دهدیم .

. تساهرازه زا  شیب  نید  دوس  دوش ، ضرف  دحاو  کی  نوناق  دوس  رگا 
! هدیرب دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  ملاس  ياپ  هک  دـننامیم  یـسک  هب  دـنزودیم ، نوناق  هب  مشچ  دنـشوکیم و  نید  يدوبان  رد  هک  یناسک  سپ 

. دراذگب نآ  ياج  هب  نیبوچ  ياپ 

هجیتن

شور ره  زا  شیب  هتخاس و  مظنم  ار  رـشب  عامتجا  دـناوتیم  هک  تسا  یـشور  نیرتیلاـع  نیرتهب و  نید  هک  دـش  مولعم  هتـشذگ  تاـنایب  زا 
. دیامن راداو  یعامتجا  نیناوق  تیاعر  هب  ار  مدرم  رگید 
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نارگید ییوجهراچ 

نوچ یلو  دناهتفریذپ ، ار  یعامتجا  تموکح  هچرگ  دـناهداتفا ، یلاعت  یقرت و  رکف  هب  ریخا  نرق  کی  رد  هک  ناهج  هدـنامبقع  ياهروشک 
یتخبدب زا  ياهنومن  ناشیگدنز  طیحم  رات و  هریت و  ناشراگزور  دناهدومنن ، هدافتسا  نید  يورین  زا  هدرکن و  هجوت  نوناق  فعض  طاقن  هب 

. تسا هدش  يرگیشحو  و 
تاجن یعطق  تسکش  زا  ار  نیناوق  هک  نآ  يارب  دناهدرب ، یپ  نیناوق  فعض  هطقن  هب  هک  ناهج  دنمشوه  یقرتم و  ياهتلم  نانیا  لباقم  رد 

. دناهدومیپ ار  رگید  هار  هدومن و  ییوجهراچ  دنهد ،
هک مه  یعقوم  دنیایب و  راب  حیحص  قالخا  هتـشر  کی  اب  هاوخان  هاوخ  دارفا ، هک  دننکیم  میظنت  يروط  ار  تیبرت  میلعت و  زرط  اهتلم ، نیا 

، دنوشیم تیلاعف  طیحم  دراو 
50 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنرامشب فلخت  لباق  ریغ  سدقم و  ار  نوناق 
هدومن و نیمأت  ار  هعماج  تداعـس  یهجوت ، لباق  هزادـنا  ات  هجیتن  رد  هدرک و  ادـیپ  يداع  ناـیرج  نوناـق  هک  دوشیم  ببـس  تیبرت  عون  نیا 

: دنمسق ود  دنباییم ، شرورپ  نآ  اب  هک  ییاههعماج  رد  راکفا ، عون  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  دهد . تاجن  تسکش  زا  ار  نوناق 
ناـیدا زا  کـش  نودـب  تسا و  راوتـسا  ینیب  عقاو  يور  هک  ناتـسدریز  هب  محرت  یهاوخریخ و  یتسود و  رـشب  دـننام  يدـیاقع  راـکفا و  . 1
راـکفا نیا  يوس  هب  ار  مدرم  نید ، دـنیآ ، دوـجو  هب  یقرتـم  ياـههعماج  هکنآ  زا  شیپ  زارد ، ناراـگزور  زا  تسا و  هدـش  هتفرگ  ینامـسآ 

هب نید  تاکرب  زا  دوشیم ، هدـید  یقرتم  ياههعماج  رد  راکفا  نیا  هطـساو  هب  هک  یتداعـس  یتخبکین و  نیارباـنب ، تسا . هدرکیم  توعد 
. دیآیم رامش 

رد رگا  هک  دننکیم  نیقلت  دارفا  هب  هک  نیا  دـننام  تسین  اهنآ  يارب  یـشزرا  تافارخ  رازاب  رد  زج  هک  موهوم  هدوهیب و  راکفا  دـیاقع و  . 2
! ددرگیم تبث  ییالط  طوطخ  اب  خیرات  تاحفص  رد  ناشمان  دنوش و  هتشک  ای  دنربب و  یجنر  دوخ ، روشک  تاجن  هار 

، گنج نادیم  رد  دریگب و  رارق  اهنیقلت  نیا  ریثأث  تحت  يدرف  تسا  نکمم  دـهدیم و  یملع  جـیاتن  هچ  رگا  یفارخ  ياهرادـنپ  هنوگ  نیا 
موهوم ار  یمدآ  نوچ  دناسریم ، ررـض  دهدیم ، هک  یعفن  ربارب  نیدنچ  یلو  دـیامن ، دوبان  ار  نمـشد  زا  يدایز  هدـعو  دـنک  اهيراکادـف 

دـنرادن و ازج  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یمدرم  رظن  رد  اریز  تسا ، هتخادـنا  راـک  زا  ار  وا  ینیب  عقاو  هزیرغ  هدروآ و  راـب  یفارخ  تسرپ و 
. تشاد دهاوخن  یموهفم  گرم ، زا  سپ  ینارماک  دیواج و  یناگدنز  دننادیم ، يدوبان  یتسین و  ار  گرم 

وپاکت و دوخ  تداعس  نیمأت  يارب  هتسویپ  یگدنز  ریس  رد  ناسنا  اریز  دهاوخیم ، نید  دوخ ، يدادادخ  تشرـس  تعیبط و  مکح  هب  یمدآ 
هـشیمه دیدرت  نودب  و  دنرثؤم ، يو  دـصاقم  رد  هک  دـنزیم  یلیاسو  بابـسا و  هب  تسد  دوخ ، ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  دـنکیم و  شالت 

هدوب و یمئاد  شریثأت  هک  میرادـن  یببـس  تعیبط  ناهج  رد  رگید  فرط  زا  دوشن و  بولغم  هاگچـیه  هدوب و  رثؤم  هک  دـهاوخیم  ار  یببس 
بولغم و زگره 

51 ص : مالسا ، میلاعت 
. ددرگن عقاو  روهقم 

هک تسا  بلاـط  ار  یهاـگ  هیکت  دـشابن و  بوـلغم  هک  دـهاوخیم  یببـس  دوـخ  تداعـس  يارب  ترطف ، بسحرب  ناـسنا  هک  تقیقح  نـیمه 
اهنت اریز  تسا ، نید  هتـساوخ  دـنک  ادـیپ  یعقاو  ینورد  شمارآ  کی  دـهد و  طابترا  يو  هب  ار  دوخ  یگدـنز  اـت  دوشن ، مدـهنم  تقوچـیه 

هک یگدـنز  شور  تسین و  یهار  يو  رب  ار  روـصق  رذـع و  دوـشیمن و  روـهقم  بوـلغم و  زگره  دوـخ  هدارا  رد  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ 
. سب تسا و  مالسا  نید  نامه  دشاب ، هتشاد  لاعتم  يادخ  هب  طابترا 
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تاـبثا ار  داـعم  توبن ، دـیحوت ، نید : هناـگ  هس  لوصا  هک  تسا  لـیالد  نیرتـهب  زا  یکی  ناـسنا  يزیرغ  تساوخ  تفگ : ناوتیم  نیارباـنب 
يانعم اب  ار  یتسود  يانعم  اًلثم  ناسنا  هکنانچ  دنکیمن ، اطخ  زگره  دشابیم ، ناسنا  هژیو  نامتخاس  همزال  هک  يرطف  كرد  اریز  دـنکیم ،

. دریگیمن ندوب  بآریس  ياج  هب  دوخ  ینورد  ساسحا  رد  ار  یگنشت  دنکیمن و  هابتشا  ینمشد 
رارق نامـسآ  زارف  رب  ياهراتـس  دـننام  الثم  ای  دـیرپیم ! تشاد و  رپ  لاب و  یغرم  دـننام  هک  دـنکیم  وزرآ  یهاـگ  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 

یناـسنا ياـنعم  ماـمت  هب  یگدـنز  کـی  اـی  قلطم  یگدوـسآ  اـی  دوـخ و  تداعـس  يارب  یعقاو  هاـگ  هیکت  ادـج  لد  هت  زا  ناـسنا  هک  تشاد 
، تشادـن دوجو  یتسه  ناهج  رد  ادـخ »  » یبولغم ریغ  ببـس  هچناـنچ  دوشیمن ، نادرگور  رکف  نیا  زا  تسا ، هدـنز  اـت  زگره  دـهاوخیم و 
( تسا ترخآ  ملاع  شمارآ  تحار و  هک   ) یبسن ریغ  قلطم و  شمارآ  یتحار و  رگا  و  داتفایمن . شرکف  هب  دوخ  شیالآیب  داهن  اب  ناـسنا 

. تسبیمن شقن  ناسنا  نورد  رد  نآ  تساوخ  دوبن ، قح  هدیسر ) ام  هب  توبن  هار  زا  هک   ) ینید شور  رگا  دوبن و 

نایدا خیرات  زا  یلامجا 

هب ناوتیم  ینید  رظن  زا  هک  نایدا  شیادیپ  خیرات  یلامجا  قیقحت  رد  هار  نیرتنئمطم 
52 ص : مالسا ، میلاعت 

دیجم نآرق  تساربـم . هزنم و  ینارضرغ  بصعت و  لاـمعا  هابتـشا و  اـطخ و  هنوگ  ره  زا  نآرق  اریز  تسا ، میرک  نآرق  دوـمن ، داـمتعا  نآ 
: دیامرفیم دزادرپیم و  نآ  نایب  هب  ًالامجا 

نانچ اریز  تسا ، هدوب  يو  هارمه  رـشب ، شیادـیپ  زور  نیتسخن  زا  [ 33 «] ُمالْـسِْإلا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ   » تسا مالـسا  نید  نامه  هک  ادخ  نید 
هدـش هدـیمان  مدآ »  » مان هب  درم  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یهتنم  نز  درم و  رفن  ود  هب  رـشب  ینونک  لـسن  هدـش ، حیرـصت  میرک  نآرق  رد  هک 
دننام هدوب ، دنچ  یتایلک  رب  لمتـشم  هداس و  رایـسب  مدآ »  » نید تسا . هدشیم  لزان  يو  هب  ینامـسآ  ياهیحو  هدوب و  ربمغیپ  مدآ  و  تسا .
يرود تشز ، ياهراک  لتق و  داسف و  زا  دننک و  یکین  ناسحا و  نیدلاو ، هب  هصاخ  رگیدـمه ، هب  دنـشاب و  ادـخ  دای  رد  دـیاب  مدرم  هک  نیا 

. دنیامن
هدوزفا دارفا  هرامـش  زور  هب  زور  نوچ  دندینارذگیم ، فالتخا  نودب  یگداس  تیاهن  اب  يراگزور  ناشنادـنزرف  شرـسمه ، مدآ و  زا  سپ 

دنتخومآیم و جیردت  هب  ار  یگدنز  هویش  لاح  نیا  رد  دنداد . لیکـشت  ار  یعمجهتـسد  یگدنز  هدش و  عمج  رگیدکی  رود  مکمک  دشیم 
زین هلیبق  ره  رد  دندش و  میـسقت  فلتخم  لیابق  هب  تشاذـگ ، ینوزف  هب  ور  مدرم  هرامـش  نوچ  دـنتخاسیم ، رتکیدزن  ّتین  دـح  هب  ار  دوخ 

دروم دنتخاسیم و  ار  ناشیا  ياههمـسجم  زین  گرم  زا  سپ  یتح  و  دنتـشاذگیم . مارتحا  نانآ  هب  هلیبق  دارفا  هک  دندشیم  تفای  یناگرزب 
، هدـش دراو  ینید  ناـیاوشیپ  راـبخا  رد  هک  ناـنچ  تـفرگ . جاور  مدرم  ناـیم  رد  یتـسرپتب  راـگزور  نـیمه  زا  و  دـندادیم ، رارق  شیاـتس 
هب ایوقا  هک  یتافاحجا  رثا  رد  مکمک  دیامنیم . دـییأت  ار  بلطم  نیمه  زین  یتسرپتب  خـیرات  تسا و  هدوب  هار  نیا  زا  یتسرپتب »  » شیادـیپ

. دیدرگ یگدنز  نوگانوگ  ياهشکمشک  تلع  یقافتا ، ياهفالتخا  لئاسم و  نیا  دش ...  ادیپ  مدرم  نیب  یتافالتخا  دندومنیم ، افعض 
یتخبدب و يوس  هب  هتخاس و  فرحنم  تداعس  هار  زا  ار  رشب  هک  فالتخا  نیا  شیادیپ 

53 ص : مالسا ، میلاعت 
لصف لح و  ار  رشب  تافالتخا  هک  ار  ینامسآ  باتک  ناشیا  اب  تخیگنارب و  ار  یناربمغیپ  نابرهم  يادخ  هک  دش  ببس  دیناشکیم ، تکاله 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  داتسرف  دومنیم ،
[34 [؛» ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  »

مالسا نید 
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هدش خوسنم  یلبق  نایدا  نید ، نیا  ندمآ  اب  دـشابیم . نایدا  نیرتلماک  تهج  نیمه  هب  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرخآ  مالـسا ، كاپ  نییآ 
. دشابیمن صقان »  » هب يزاین  لماک »  » دوجو اب  هک  اریز  تسا ،

يراگتسر و رد  نیا  تسا . هدش  هداتسرف  رشب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  ترضح  ام  یمارگ  ربمغیپ  هلیسو  هب  مالـسا  نید 
هب يارب  هدـینارذگ و  ار  دوخ  يرکف  یناوتان  یماخ و  ياههرود  یناـسنا  ياـههعماج  هک  دـش  هدوشگ  ناـیناهج  يور  هب  یماـگنه  تداـعس 

تسد هب  ار  اهنآ  نتسب  راک  هب  یهلا و  هیاپ  دنلب  یلاع و  بلاطم  فراعم و  تفایرد  یگتـسیاش  هدش و  هدامآ  ّتیناسنا  لامک  ندروآ  تسد 
. دندوب هدروآ 

تسا و نآ  هب  ناسنا  زایتما  هک  ار  ياهدیدنـسپ  قالخا  زین  تسا و  نیب  عقاو  ناسنا  مهف  روخ  رد  هک  ار  یفراعم  قیاـقح و  مالـسا  ور ، نیا  زا 
هیصوت اهنآ  ماجنا  هب  ار  وا  هدروآ و  رشب  يارب  دهدیم ، ناماس  ورس  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياهراک  همه  هب  هک  ار  ییاهروتسد 

. دنکیم
نتسب راک  هب  هک  تسا  یلمع  یقالخا و  تاررقم  يداقتعا و  روما  هلسلس  کی  یگشیمه و  یناهج و  تسا  ینید  مالسا ، نید  تهج  نیا  زا 

یتخبکین تداعس و  اهنآ 
54 ص : مالسا ، میلاعت 

ياـههعماج زا  ياهعماـج  ره  رـشب و  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  تسا  يروط  مالـسا  نید  تاررقم  دـنکیم . نیمأـت  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـسنا 
. دش دهاوخ  مهارف  شیارب  یناسنا  لامک  نیرتیقرتم  یگدنز و  طیارش  نیرتهب  ددنب  راک  هب  ار  اهنآ  هک  یناسنا 

، نز درم و  نادان ، اناد و  کچوک ، گرزب و  دـشخبیم و  ياهعماـج  ره  سک و  همه  هب  يواـسم  روط  هب  ار  دوخ  يوکین  راـثآ  مالـسا  نید 
ياهيدنمزاین دنوش و  رادروخرب  كاپ  نییآ  نیا  يایازم  دیاوف و  زا  دنناوتیم  توافت  نودب  یبرغ ، یقرش و  تسوپ ، هایـس  تسوپ و  دیفس 
ياهيدـنمزاین هتـشاذگ و  شنیرفآ  هیاـپ  يور  ار  دوخ  تاررقم  فراـعم و  مالـسا  نید  اریز  دـنیامن ، عفر  لـمکا  نسحا و  وحن  هب  ار  دوـخ 

اهناـمز تواـفتم و  ياـهداژن  فلتخم و  دارفا  همه  رد  زین  ناـسنا  ناـمتخاس  ترطف و  دزادرپیم و  اـهنآ  عـفر  هب  هتـشاد  روـظنم  ار  ناـسنا 
دـنناسنا و عون  زا  همه  ینعی  تسا . یعون  هداوناخ  کـی  رتخاـب ، اـت  هفرگ  رواـخ  زا  یناـسنا  هعماـج  هک  تسا  یهیدـب  اریز  تسا ، ناـسکی 

ناکرا لوصا و  رد  دنتـسه و  هداوناخ  نیا  دارفا  اـضعا و  تسوپ و ...  هایـس  تسوپ و  دیفـس  ناداـن ، اـناد و  نز ، درم و  کـچوک ، گرزب و 
نیمه ناگداز  نادنزرف و  زین  رـشب  ناگدنیآ  تسا و  هباشم  توافتم ، ياهداژن  فلتخم و  دارفا  ياهيدنمزاین  دنکیرـش و  یناسنا  نامتخاس 

. دنشابیم نانیا  ياهيدنمزاین  جیاوح و  ثراو  ًاعطق  دناهداوناخ و 
دهاوخ هدـنز  هشیمه  يارب  یفاک و  همه  يارب  دزادرپیم و  ناسنا  يرطف  یعقاو و  ياهيدـنمزاین  عفر  هب  هک  تسا  ینییآ  مالـسا  هجیتن ، رد 

. دوب
نید ناگرزب  دیامنیم و  توعد  یناسنا  ترطف  نتشادهاگن  هدنز  هب  ار  مدرم  دمانیم و  يرطف  نید  ار  مالـسا  لاعتم  يادخ  ببـس  نیمه  هب 

. دنکیمن يریگتخس  ناسنا  هب  هک  ناسآ  تسا  ینید  مالسا  دناهدومرف 
اراد ار  يزاتمم  تیعقوم  نایدا  ریاس  نایم  رد  زین  مالـسا  دراد ، يزاتمم  تیعقوم  رگید  یعامتجا  ياـهشور  هب  تبـسن  نید ، هک  روطناـمه 

شجنس کی  اب  تقیقح  نیا  تسا . رتدنمدوس  يرشب ، هعماج  لاح  هب  يرگید  شور  ره  زا  مالسا  يور ، نیا  زا  دشابیم .
55 ص : مالسا ، میلاعت 

. دوشیم نشور  رگید ، یعامتجا  ياهشور  اب  زین  نارگید و  مالسا و  نیب 

نایدا رگید  اب  مالسا  هسیاقم 

اهنت هک  تسا  نایحیسم  ینونک  شیک  دننام  هن  مالسا  تامیلعت  تسا . یعامتجا  دص  رد  دص  هک  تسا  ینید  اهنت  نایدا  همه  نایم  رد  مالسا 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


میلعت اهنت  هک  تسا  دوهی  یلعف  نییآ  دننام  اهنت  هن  و  دشاب ، تکاس  نانآ  يویند  تداعـس  هرابرد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  يورخا  تداعس 
دنچ هب  رگید ، بهاذم  یـضعب  سوجم و  نانیدهب  ياهروتـسد  دـننام  مالـسا  تامیلعت  دـهد . رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  یتلم  کی  تیبرت  و 

. تسا هتخادرپن  لامعا  قالخا و  زا  دودحم  عوضوم 
و تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـکم ، ناـمز و  ره  رد  هشیمه و  يارب  مه  نآ  مدرم  همه  یناـهج  ود  تداعـس  تـیبرت و  مـیلعت و  مالـسا ، رد 

: اریز تسین ، مدرم  یناهج  ود  تداعس  اههعماج و  حالصا  يارب  یهار  نیا ، زا  ریغ  تسا  یهیدب 
، دوشیم رتمکحم  رتکیدزن و  زور  هب  زور  یناهج  طباور  اب  يرـشب  عماوج  همه  ناـیم  رد  تلم  کـی  اـی  هعماـج  کـی  حالـصا  اـهنت  اـًلوا :

. هدولآ يرهن  ای  گرزب  يرختسا  رد  تسا  بآ  هرطق  کی  ندرک  هیفصت  دننام  تقیقح  رد  هدوهیب و  تسا  یششوک 
يراکفا مامت  مالـسا ، میلاعت  رد  دـشابیم . یبلطحالـصا »  » تقیقح فالخ  يرما  رگید ، عماوج  زا  تلفغ  اب  هعماج  کی  حالـصا  اهنت  ًایناث :

و دوش ، نیزگیاـج  مدرم  سوـفن  رد  دـناوتیم  هک  یقـالخا  همه  دـنک و  هوـلج  رـشب  زغم  رد  تسا  نکمم  ناـسنا  ناـهج و  شنیرفآ  رد  هک 
. تسا هدش  یسررب  دیامن ، زورب  یگدنز  طیحم  رد  ناسنا  کی  زا  دوشیم  هک  ییاهتیلاعف  لامعا و  همه  نینچمه 

باختنا دراد  اج  لاـعتم  يادـخ  دـیحوت  اـهنآ  سأر  رد  دراد و  ینیب  عقاو  هبنج  هک  ییاههشیدـنا  مسق  نآ  مالـسا ، رد  راـکفا  هب  عجار  اـما 
. تسا هدش  هداد  رارق  هشیر  لصا و  هدیدرگ و 

رب هدش و  باختنا  تسا  هدیدنسپ  میلس  لقع  دزن  عقاو و  رد  هچنآ  مالسا  قالخا  رد  و 
56 ص : مالسا ، میلاعت 

. تسا هدیدرگ  راوتسا  دیحوت  لصا 
هدش و عیرشت  دنکیم ، یـسررب  ار  ناسنا  یگدنز  تایئزج  همه  هک  یلمع  نیناوق  تاررقم و  هلـسلس  کی  قالخا ، لصا  هیاپ و  يور  سپس 
مکاـح و مودـخم ، مداـخ و  گرزب ، کـچوک و  نز ، ودرم  یناـبایب ، يرهـش و  دیفـس ، هایــس و  ره  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  هجیتـن  رد 

ِیف اـهُعْرَف  َو  ٌِتباـث  اُهلْـصَأ  ٍۀَـبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـملَک  . » تسا هدـیدرگ  نشور  ییانثتـسا  يداـع و  لاـح  رد  شیورد ، رگناوت و  موـکحم ،
[35 «.] ِءامَّسلا

هک درک  دـهاوخ  هدـهاشم  ار  ینارکیب  يایرد  درگنب ، قیقحت  هدـید  هب  یمالـسا  هقف  مالـسا و  یقالخا  میلاعت  فراـعم و  لوصا  رب  سک  ره 
طبترم و هتسویپ و  رگید  يازجا  اب  نآ  ءزج  ره  همه ، نیا  اب  تسا  ناوتان  شرعق ، هب  ندیـسر  زا  رکف  شطیحم و  هطاحا  زا  شیدنا  رود  لقع 

هدومرف یحو  دوخ ، یمارگ  ربمایپ  هب  ار  نآ  هناگی  يادخ  هک  تسا  يرورپ  ناسنا  یتسرپ و  ادـخ  لکـشتم  دـحاو  کی  مه  يور  بسانتم و 
. تسا

یعامتجا رگید  ياهشور  اب  مالسا  هسیاقم 

هچ رگا  عماوج ، نیا  یتعنـص  یملع و  تفرـشیپ  هک  میوشیم  هجوتم  یبوخ  هب  مینک ، رظن  تقد  اب  ناهج ، یقرتم  عماوج  ياـهشور  هب  رگا 
ار ناسنا  اهنآ ، يروشک  قرب  قرزرپ و  تالیکـشت  هتخادـنا و  تسد  خـیرم  هام و  هب  اهنآ  يورین  تردـق و  هتخاـس و  هریخ  ار  درخ  مشچ 

تیرـشب ناـهج  يور  هب  ار  یتـخبهریت  ياـهرد  دوخ ، شیاتـس  لـباق  تفرـشیپ  اـب  یقرتـم  ياـهشور  نیمه  یلو  تسا ، هدومن  تریح  قرغ 
و تسا ، هداد  انف  داب  هب  ار  هانگیب  ناسنا  اهنویلیم  هدـیناشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناـهج  هراـبود  نرق ، عبر  زا  رتمک  یتدـم  رد  هدوشگ و 

. دنکیم دیدهت  ار  نایناهج  دراد ، تسد  هب  ار  رشب  يدوبان  نامرف  هک  موس  یناهج  گنج  اب  زین  نونکا 
57 ص : مالسا ، میلاعت 

هدز و ناهج  للم  هیقب  یناشیپ  رب  یگدرب  ناشن  یـشخبيدازآ ، یتسودرـشب و  مان  هب  دوخ  شیادـیپ  زور  نیتسخن  زا  هک  تساهشور  نیمه 
ضرع ناج و  لام و  رب  ار  زیچان  هورگ  کی  هدومن و  اپورا  هراق  طرش  دیق و  یب  میلست  هتسب و  رامعتـسا  ریجنز  هب  ار  ایند  گرزب  هراق  راهچ 
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! تسا هداد  هقلطم » تموکح   » اهنآ هب  هتخاس و  طلسم  هانگیب  مدرم  نویلیم  اهدص 
یناسنا ياهوزرآ  زا  يرایـسب  هب  دـنرادروخرب و  يدام  ذـیاذل  اهتمعن و  زا  دوخ  طـیحم  رد  یقرتم  ياـهتلم  هک  تسین  راـکنا  لـباق  هتبلا 

زین يرامــشیب  ياـهيزورهریت  اهیتخبدـب و  اـما  دـناهدمآ ، لـیان  هریغ  یتعنــص و  یگنهرف و  ياهتفرــشیپ  یعاـمتجا و  تلادـع  نوـچ 
ناهج هدنیآ  مه  هظحل  ره  یناگمه و  ياهيزیرنوخ  یللملا و  نیب  ياهشکمـشک  زا  تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش  ناشریگنماد 

. دهدیم رارق  هتشذگ  زا  رتخلت  رتموش و  یثداوح  ضرعم  رد  ار 
اـهتلم و نیا  یگدـنز  شور  میقتـسم  هجیتـن  يداـم و  تیندـم  تخرد  لوـصحم  نیریـش  خـلت و  ياـههویم  همه  نیا  هک  تـسا  حـضاو  رپ 

. دنیامیپیم یقرت  هار  رهاظ  هب  هک  تساههعماج 
هدیدنسپ قالخا  هتشر  کی  زا  تسا  هتخاس  دنمتداعس  ار  هعماج  هدش و  دنمهرهب  نآ  زا  رشب  هک  نآ  نیریش  ياههویم  هک  تسناد  دیاب  نکل 

اریز نوناق ، زا  اهنت  هن  تسا  هتفرگ  همـشچرس  اهتلم  نیا  يراکادـف  یهاوخریخ و  یـسانشهفیظو و  يراـکتسرد و  ییوگتسار و  دـننام 
هدوزفا اـهنآ  یتخبدـب  یتـسپ و  رب  زور  هب  زور  هک  یلاـح  رد  دراد ، دوجو  زین  اـقیرفآ  ایـسآ و  هداـتفا  بقع  ياـهتلم  ناـیم  نیناوق  ناـمه 

. دوشیم
ار یقرتم  ياهتلم  نیا  دوخ  هدروآ و  راب  هب  یتخبدب  يزور و  هریت  هتخاس و  راوگان  خلت و  ار  رشب  ماک  هک  تخرد  نیا  خلت  ياههویم  اما  و 
توخن و یمحریب و  یفاصنا و  یب  عمط و  صرح و  دـننام  دنـسپان  قالخا  هتـشر  کی  زا  دـناشکیم ، يدوبان  يوس  هب  نارگید  دـننام  زین 

. دریگیم همشچرس  یشکندرگ ، رورغ و 
58 ص : مالسا ، میلاعت 

یهن مود ، مسق  زا  دنکیم و  رما  تافص  نیا  لوا  شخب  هب  مالسا  هک  میوشیم  هجوتم  مینک ، تقد  مالسا  سدقم  نید  ياهروتـسد  رد  رگا 
رارق دوخ  تیبرت  هیاپ  ار  نآ  هدرک و  توعد  تسا ، نآ  رد  تیناسنا  حالـص  هک  یباوص  قح و  راـک  ره  يوس  هب  یلک  روط  هب  دـیامرفیم و 

هتـشاد رب  رد  ار  یـصاخ  تلم  موق و  حالـص  هچ  رگ  دزاسیم - لتخم  ار  رـشب  مارآ  یگدـنز  هک  یباوصاـن  قحاـن و  راـک  ره  زا  دـهدیم و 
. درادیم رذح  رب  دشاب -

هجیتن

: دوشیم يریگهجیتن  ریز  بلطم  دنچ  تشذگ ، هچنآ  زا 
ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ   » تسا رتدـنمدوس  تیرـشب  لاح  هب  رتهدیدنـسپ و  رگید ، یعاـمتجا  شور  ره  زا  مالـسا  شور  . 1

[36 «.] َنوُمَْلعَی
زا هک  تسا  يداوم  هدنز  راثآ  مالـسا و  كاپ  نییآ  تاکرب  زا  همه  همه و  ناهج  يزورما  تیندـم  نیریـش  ياههویم  نشور و  ياههطقن  . 2

يوس هب  ار  مدرم  دوش ، نایامن  رهاظ و  برغ  ندـمت  راثآ  هک  نآ  زا  شیپ  اهنرق  مالـسا  اریز  تسا ، هداتفا  اهیبرغ  تسد  هب  كاپ  نید  نیا 
. دناهتفرگ یشیپ  ام  زا  اهنآ  هب  ندرک  لمع  رد  اهیبرغ  هک  تسا  هدرکیم  توعد  یقالخا  داوم  نامه 

: دومرفیم مدرم  هب  گرم  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
. دنریگ یشیپ  امش  رب  نآرق  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دینک  راتفر  يروط  ادابم 

هدیدنـسپ قالخا  ندرک  شومارف  اریز  داهن ، انب  نآ  ساسا  رب  ار  نیناوق  داد و  رارق  قالخا »  » ار یلـصا  فدـه  دـیاب  مالـسا ، روتـسد  قبط  . 3
هجو اهنت  هک  ار  تیونعم  هتخاس ، هجوتم  تیدام  هب  جیردت  هب  ار  مدرم  هعماج  يدام ، عفانم  روظنم  هب  اهنت  نیناوق  عضوو 

59 ص : مالسا ، میلاعت 
واگ نوچ  یگدنرچ  و  گنلپ ، گرگ و  نوچ  یگدـنرد  يوخ  نآ  ياج  هب  دریگیم و  ناشتـسد  زا  تسا ، تاناویح  رگید  رب  ناسنا  يرترب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تهج  نیمه  زا  و  دـنکیم . رود  یعقاو  تیناسنا  يوخ  زا  ار  ناسنا  و  دزاـسیم ، نیـشناج  ار  دنفـسوگ  و 
. دشابیم مدرم  یقالخا  تیبرت  نم  یلصا  فده  ینعی  قالخألا » مِراکَم  َممتُِأل  ُتثُعب  : » دومرف

63 ص : مالسا ، میلاعت 

تاداقتعا

تسا يرطف  شنیرفآ  أدبم  زا  ثحب 

هراشا

لامتحا زگره  و  دسرپیم ، نآ  شیادیپ  ببـس  تلع و  زا  دـنکیم  هدـهاشم  هک  ار  ياهثداح  هدـیدپ و  ره  دوخ ، يدادادـخ  هزیرغ  اب  ناسنا 
نییاپ دنامیم ، زاب  تکرح  زا  يو  نیشام  هک  ياهدننار  دنشاب . هدمآ  دوجو  هب  ًاقافتا »  » ببس و نودب  دوخ و  هب  دوخ  روما  نیا  هک  دهدیمن 

یگدامآ دوجو  اب  نیـشام  هک  درادن  رواب  زگره  دنک و  ادیپ  ار  فقوت  ببـس  ات  دنکیم  دـیدزاب  دوریم ، یبارخ  نامگ  هک  ییاج  زا  هدـمآ 
يارب نیشام  رد  هک  یلیاسو  زا  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  نیشام  دهاوخیم  هک  ینامز  دنک و  فقوت  تهجیب  دراد ، تکرح  يارب  هک  لماک 

. دنیشنیمن قافتا »  » دیما هب  زگره  دیامنیم و  هدافتسا  هدش ، هیبعت  تکرح 
ار دوخ  يدنمزاین  عفر  درک ، امرگ  ساسحا  رگا  دوریم و  بآ  یپ  دوشیم ، هنـشت  هک  یتقو  دتفایم و  نان  رکف  هب  دوش  هنـسرگ  رگا  ناسنا 

غارـس هب  ًاعبط  دنک ، انب  ینامتخاس  دهاوخیم  هک  یـسک  دباییمن . شمارآ  قافتا »  » یمرگلد هب  هاگچـیه  دـنادیم و  شتآ  اًلثم  ای  سابل  رد 
. دیآ دوجو  هب  دوخ  هب  دوخ  يو  هتساوخ  هک  درادن  يدیما  نیرتمک  دوریم و  رگراک  اّنب و  نامتخاس و  مزاول 

. دناهدوب يو  اب  نیمز  يور  رد  مه  روانهپ  ياهایرد  اهلگنج و  اههوک ، هدوب ، رشب  ات 
. تسا هدید  نامسآ  رد  اهنآ  یمئاد  مظنم و  تاکرح  اب  ار  نازورف  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  هشیمه 

للع زا  هتسویپ  دوخ ، یملع  ریذپانیگتسخ  يوپاکت  اب  ناهج  نادنمشناد  همه ، نیا  اب 
64 ص : مالسا ، میلاعت 

لاح نامه  هب  ار  اهنآ  میاهدوبام  اـت  دـنیوگیمن  زگره  دـنیامنیم و  ثحب  زیگناتفگـش  ياههدـیدپ  تادوجوم و  نیا  شیادـیپ  بابـساو 
! دناهدمآ دوجوب  دوخهبدوخ  سپ  میاهدید ،

نآ زیگناتفگـش  ماظن  شنیرفآ و  ناهج  شیادـیپ  هرابرد  هک  دـنکیم  راداو  ار  ناسنا  بابـسا ، للع و  زا  ثحب  يواکجنک و  هزیرغ  نیمه 
هدـیدپ کی  تقیقح  رد  و  تسا - هتـسویپ  طوبرم و  رگیدـمه  هب  نآ  يازجا  همه  هک  روانهپ  ناـهج  نیا  اـیآ  هک  نیا  دـیامن و  يواـکجنک 

؟ دریگیم یتسه  هیام و  يرگید  ياج  زا  ای  هدمآ ؟ دوجوهب  دوخهبدوخ  تسا - یگرزب 
ره تسا و  يراـج  نآ  راـنک  هشوگ و  ره  رد  ناـهج و  عومجم  رد  ریذپانانثتـسا ، تباـث و  نیناوق  قـبط  هک  يزیگنا  تریح  ماـظن  نیا  اـیآ  و 

يور زا  اـی  دوشیم ؟ هرادا  ارجا و  یناـیاپیب  ملع  تردـق و  هیحاـن  زا  دـنکیم ، يربـهر  شدوخ  هژیو  دـصقم  فدـه و  يوـس  هب  ار  يزیچ 
؟ تسا هدش  ادیپ  قافتا  فداصت و 

عناص تابثا 

دوجو رب  یناوارف  لیالد  دـنک ، هاگن  هک  شنیرفآ  ناهج  رانک  هشوگ و  ره  هب  تخادـنا ، راـک  هب  ار  دوخ  ینیب  عقاو  هزیرغ  ناـسنا ، هک  یتقو 
یتسه تمعن  زا  هک  اههدـیرفآ  نیا  زا  کی  ره  هک  دـنکیم  كرد  دوخ  عقاو  هزیرغ  اب  ناـسنا  اریز  دـنیبیم ، ناـهج  هدـننیرفآ  راـگدرورپ و 
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زگره دنهدیم ، نارگید  هب  ار  دوخ  ياج  يدـنچ  زا  سپ  دـیامیپیم و  نیعم  یهار  هاوخان  هاوخ  دوخ  یتسه  رد  مادـک  ره  دـنرادروخرب و 
دـناهدرکن و عارتـخا  ناـشدوخ  يارب  ناـشدوخ  دـنیامیپیم  هک  ار  یمظنم  هار  دناهتـشادن و  ینازرا  ناـشدوخ  هب  ناـشدوخ  ار  یتـسه  دـقن 

دوخ يارب  ار  یناـسنا  ياهتیـصاخ  تیناـسنا و  ناـسنا ، دوخ  اریز  دـنرادن ، دوخ  یتسه  ریـس  طـخ  میظنت  داـجیا و  رد  ياهلخادـم  نیرتمک 
. تسا هدش  ینازرا  يو  هب  یناسنا  ياهتیصاخ  هتشگ و  هدیرفآ  ناسنا  هکلب  هدرکن ، باختنا  رایتخا و 

رد هک  یماظن  دـشاب و  هدـمآ  دوجو  هب  قافتا »  » هار زا  دوخ  هب  دوخ  ءایـشا  همه  نیا  هک  دریذـپیمن  زگره  ناـسنا  ینیب  عقاو  هزیرغ  نینچمه 
باسح نودب  يرسرس و  دنراد . یتسه 
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دـشاب هدـش  هدـیچ  مه  يور  مظنم  روـط  هب  هک  ياهراـپ  رجآ  دـنچ  رد  ار  قاـفتا  نینچ  ناـسنا  نادـجو  هک  یتروـص  رد  دنـشاب ، هدـش  ادـیپ 
هدـننک داجیا  یتسه و  عبنم  هک  دراد  یهاگ  هیکت  ًامتح  یتسه  ناهج  هک  درادیم  مالعا  ناسنا ، ینیب  عقاو  هزیرغ  هک  تسا  نیا  دریذـپیمن .

همـشچرس وا  دوجو  ياـیرد  زا  یتسه  ماـظن  هک  تسادـخ  تردـق ، ملع و  عبنم  ناـیاپیب و  یتـسه  نآ  تسا و  ناـهج  هدـنرادهگن  یقاـب  و 
. دریگیم

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  نانچ 
[37 «.] يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  »

اقب یگدنز و  هار  هب  نآ  زا  سپ  تشاد و  ینازرا  ار  نآ  هژیو  تخاس  شنیرفآ و  زیچ  ره  هب  هک  تسا  یـسک  ناهج  يادخ  همجرت : هصالخ 
. دومرف يربهر 

للم یسانشادخ و 

. دننکیم شتسرپ  ار  نآ  دندقتعم و  هدیرفآ  ار  ناهج  هک  ییادخ  هب  دنرادنید و  نیمز  يور  مدرم  تیرثکا  رضاح ، رصع  رد  هک  نانچ 
يارب ییادخ  هدوب و  رادنید  رـشب  دارفا  تیرثکا  دهدیم ، ناشن  خیرات  هک  ییاج  ات  تسا و  هتـشاد  ار  يزورما  رـشب  لاح  زین  يزورید  رـشب 
یموق ره  تسا و  هتـشاد  دوجو  زین  رظن  فالتخا  نیدـتم ، سانـشادخ و  ياههعماج  نایم  رد  هچ  رگا  دـناهدرکیم . تاـبثا  شنیرفآ  ناـهج 

مه نایدا  ریاس  مالسا  زا  ریغ  دناهتـشاد و  هملک  قافتا  بلطم  لصا  رد  یلو  دناهدومنیم ، فیـصوت  صوصخم  فاصوا  اب  ار  شنیرفآ  أدبم 
، دنـشابیم عناص  دوجو  رکنم  هک  یناسک  دناناتـسادمه و  هدیقع و  مه  هراب  نیا  رد  اهییادوب ، تیـسوجم و  تیدوهی و  تینارـصن و  دننام 

شمدـع رب  لیلد  دـنیوگیمن  میرادـن و  عناص  دوجو  رب  لیلد  دـنیوگیم  تقیقح  رد  هکلب  تشاد  دـنهاوخن  زگره  دـنرادن و  یفن  رب  یلیلد 
. میراد

66 ص : مالسا ، میلاعت 
«. رکنم  » هن تسا  ددرم »  » يدام رفن  کی  رگید ، ترابع  هب  و  تسین »!  » دیوگیمن منادیمن »! : » دیوگیم يدام  درم 

: دیامرفیم هدومن و  هراشا  انعم  نیا  هب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
[38 [؛» َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدلا  اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  »

میوریم نایم  زا  ناـمز  رورم  اـب  دوشیم و  هدـنز  يرگید  دریمیم و  یکی  هک  تسا  ناـهج  سوسحم  یگدـنز  نیمه  اـم  یگدـنز  دـنیوگ 
. دنرادن نیقی  دوخ  هتفگ  نیا  هب  دارفا  نیا  تسین ) يربخ  هدرپ  سپ  رگید  )

تسد رد  یمئالع  دوشیم و  تفای  یـسانشادخ  نید و  دوجو  زا  ییاههناشن  هدش ، فشک  نیتسخن  رـشب  زا  هک  راثآ  نیرتیناتـساب  رد  یتح 
. دناهتشاد نامیا  داقتعا و  تعیبط  ياروام  هب  نانآ  هک  تسا 

یموب یلاـها  دـناهدش ، فشک  ریخا  ياـهنرق  رد  هک  میدـق  هراـق  تسدرود  رئازج  اـیلارتسا و  اـکیرمآ و  دـننام  هزاـت ، ياـههراق  رد  یتح  و 
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زگره میدق  يایند  اب  نانآ  طابترا  خیرات  هک  نیا  اب  دناهدرکیم ، تابثا  شنیرفآ  ناهج  يارب  یئدبم  اههقیلس  فالتخا  اب  هدوب و  سانشادخ 
. تسا هدماین  تسد  هب 

ترطف اـب  رـشب  تسا و  ناـسنا  يرطف  یـسانشادخ  هک  دـنکیم  نشور  هدوب  رـشب  ناـیم  رد  هشیمه  ادـخ  هب  داـقتعا  هک  بلطم  نیا  رد  لـمأت 
: دیامرفیم هدرک  هراشا  ناسنا  يرطف  تیصاخ  نیا  هب  میرک  نآرق  دنکیم . تابثا  ناهج  شنیرفآ  يارب  ییادخ  دوخ ، يدادادخ 

[39 [؛» ُهَّللا َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  »
. ادخ تفگ : دنهاوخ  هتبلا  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نانآ  یسک  هچ  یسرپب  نانآ  زا  رگا 

67 ص : مالسا ، میلاعت 
: دیامرفیم زین  و 

[40 [؛» ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  »
. ادخ تفگ : دنهاوخ  هتبلا  تسیک ؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدیرفآ  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  و 

ناسنا یگدنز  رد  يواکجنک  رثا 

وا يارب  ییوج  تقیقح  هزیرغ  ياضتقا  هب  هک  نآ ، ماظن  هدـنروآ  دـیدپ  ناهج و  راگدـیرفآ  صوصخ  رد  هک  اهشـسرپ  نیا  هب  ناـسنا  رگا 
هب ار  زیچ  همه  هدرک ، تابثا  نآ  روآ  تفگـش  ماظن  شدرگ  ناهج و  شیادیپ  يارب  يریذـپانانف  أدـبم  داد ، تبثم  خـساپ  دوشیم ، رگهولج 

. تسا هداد  طابترا  تسوا ، نایاپ  یب  ملع  تردق و  هب  یکتم  هک  يو  ریذپان  تسکش  هدارا 
اب یگدـنز  ریـسم  رد  هک  ییاهيراوشد  اهیتخـس و  رد  تفرگ و  دـهاوخ  ار  شدوجو  رـسارس  يراودـیما  یمرگلد و  عون  کـی  هجیتن ، رد 

، دش دهاوخن  قلطم  يدیمون  راچد  هاگچیه  ددـنبیم ، يو  يور  هب  ار  ییوجهراچ  هنوگره  هار  هک  یتالکـشم  رد  دـنکیم و  دروخرب  اهنآ 
و تسوا . نامرف  ریز  زیچ  همه  تسا و  گرزب  يادخ  ياناوت  تسد  هب  دشاب ، مه  دـنمورین  هچره  یببـس ، تلع و  ره  مامز  هک  دـنادیم  اریز 
رد داب  هتشگن و  رورغم  دوریم ، شیپ  يو  ماک  هب  ناهج  عاضوا  هک  یهاگ  دوشیمن و  قلطم  میلست  للع ، بابـسا و  هب  زگره  یـسک  نینچ 

ینامرف قبط  دنتـسین و  دوخرـس  يرهاظ ، للع  بابـسا و  هک  دنادیم  اریز  دنکیمن ، شومارف  ار  ناهج  دوخ و  تیعقوم  و  دزادـنایمن ! غامد 
يادـخ زج  یتسه  ناهج  رد  هک  دـنکیم  كرد  یناسنا  نینچ  هرخالاب  دـنوریم و  شیپ  دـننکیم ، تفاـیرد  لاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  زا  هک 

. دش قلطم  میلست  دیابن  يو ، نامرف  زج  ینامرف  چیه  هب  تبسن  دروآ و  دورف  میظعت  رس  دیابن  يرگید  زیچ  هب  گرزب 
68 ص : مالسا ، میلاعت 

، يرطف تعاجـش  یعبط و  دـنلب  نیا  زا  هرخـالاب  ینیب و  عقاو  يراودـیما و  نآ  زا  داد ، یفنم  خـساپ  هدربماـن  ياهشـسرپ  هب  هک  یـسک  یلو 
. تسین رادروخرب 

یناسک دوشیم و  رتدایز  یـشکدوخ  راحتنا و  زور  هب  زور  دراد ، هبلغ  اهنآ  رد  تیدام  حور  هک  ییاه  تلم  رد  مینیبیم  هک  تساجنیا  زا 
دوخ یگدنز  هب  هدـش ، دـیمون  دوخ  تداعـس  زا  دـعاسمان  عاضوا  نیرتکچوک  اب  تسا ، یـسح  للع  بابـسا و  هب  ناشیگتـسبلد  همه  هک 

، دـننکیم هدـهاشم  مه  گرم  ماـک  رد  ار  دوخ  هک  یماـگنه  دنتـسه ، رادروخرب  یـسانشادخ  تمعن  زا  هک  یناـسک  یلو  دـهدیم . همتاـخ 
. دنشابیم راودیما  مرگلد و  دنراد ، ییانیب  اناوت و  يادخ  هک  نیا  هب  دنهدیمن و  هار  دوخ  هب  يدیمون 

يزیچ اهنت  دومرفیم : دوب ، نمشد  ریشمش  ریت و  فده  وس  ره  زا  هک  دوخ  یگدنز  تاعاس  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
. منیبیم شیوخ  لامعا  رظان  هتسویپ  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دزاسیم ، ناسآ  نم  رب  ار  راوگان  تبیصم  نیا  هک 

: دراد حیرصت  تقیقح  نیا  هب  دنچ  یتایآ  یط  رد  فیرش  نآرق 
[41 [؛» َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
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ساره راچد  زگره  دنـشاب  تباث  رادیاپ و  شیوخ  هتفگ  رب  دننک و  فارتعا  شتیبوبر  هب  دننادب و  دوخ  هدننیرفآ  ار  ناهج  دنوادخ  هک  نانآ 
. دنوشیمن هودنا  و 

و:
[42 [؛» ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  »

. تسا مدرم  ياهلد  شمارآ  هلیسو  ادخ » دای   » اهنت هک  دیشاب  هاگآ  دنراد . مارآ  یبلق  ادخ » دای   » هجیتن رد  دنراد  نامیا  هک  نانآ 
69 ص : مالسا ، میلاعت 

نآرق رظن  زا  یسانشادخ 

هراشا

اب ار  يزیچ  رگا  زین  دهاوخیم و  ریش  وا  یتسار  دکمیم ، ریش ، ندیشون  يارب  ار  نآ  هدز  ردام  ناتسپ  هب  تسد  ود  هک  يراوخریـش  كدوک 
هدرک و هابتـشا  دـید  هچناـنچ  تسا و  یندروخ  وا  یلـصا  فدـه  دربیم ، دوخ  ناـهد  يوس  هب  ار  نآ  ندروخ  يارب  هتـشادرب ، دوـخ  تسد 

دهاوخیم ار  رما  عقاو  دنکیم  بیقعت  هک  ار  يدصقم  ره  ناسنا  بیترت ، نیمه  هب  دزادنایم و  رود  هب  تسین ، یندروخ  هتـشادرب  هک  يزیچ 
هک ياهدوهیب  جـنر  رب  دوشیم و  گنتلد  دوخ  ياطخ  هابتـشا و  زا  تسا ، هدومیپ  اطخ  هار  هدرک و  هابتـشا  هک  دوش  نشور  يو  رب  هاـگ  ره  و 

عقاو هب  ندیسر  يارب  دناوتیم  ات  دزیهرپیم و  اطخ  هابتشا و  زا  هتسویپ  ناسنا  هرخالاب  دروخیم و  فسأت  هدیـشک ، یهابتـشا  دصقم  هار  رد 
. دیامنیم ششوک 

عقاو يوجوتسج  رد  هشیمه  هاوخانهاوخ  ینعی  تسا ، ینیب » عقاو  ، » هزیرغ ترطف و  بسح  رب  ناسنا  هک  دوشیم  نشور  ام  يارب  اـجنیا  زا 
دهدیم و ناشن  یتخـسرس  یهاگ  رگا  ناسنا  تسا . هتخوماین  ییاج  زا  هتفرگن و  دای  یـسک  زا  ار  يزیرغ  يوخ  نیا  دـشابیم و  قح  وریپ  و 

نـشور رگا  تسا و  هدـشن  نشور  يو  يارب  باوص  قح و  هدـیدرگ و  هابتـشا  اـطخ و  راـتفرگ  هک  تسا  هار  نیا  زا  دوریمن ، قـح  راـب  ریز 
. دومیپیمن اطخ  هار  دشیم ،

، دیامنیم خـلت  شماک  رد  قح  نیریـش  هزم  هک  دوشیم  یناور  يرامیب  عون  کی  راتفرگ  ینارـسوه ، یتسرپ و  اوه  رثا  رد  ناسنا  زین  یهاگ 
ار قح  هک  نیا  اب  تقو  نآ 

70 ص : مالسا ، میلاعت 
زابرـس نآ  تعباـتم  زا  دراد  فارتـعا  درک  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  هک  نیا  قح و  تیناـقح  هب  هک  نیا  اـب  دـنکیمن و  يوریپ  نآ  زا  دسانـشیم ،

رطخ و عفد  هک  ار - دوخ  یناسنا  هزیرغ  شخب ، نایز  رـضم و  ياهزیچ  هب  دایتعا  رثا  رد  ناسنا  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  هک  ناـنچ  دـنزیم ،
لـکلا و تاـیناخد و  هب  ناداـتعم  لـثم  دـنک - مادـقا  تسا ، شخب  ناـیز  دـنادیم  هـک  يراـک  هـب  دـنکیم و  لاـمیاپ  تـسا - ررـض  زا  رارف 

-. تاردخم
نوگانوگ ياهنایب  اب  دـیامنیم و  دایز  يراشفاپ  رارـصا و  هراب  نیا  رد  دـنکیم و  توعد  قح  يوریپ  ینیب و  عقاو  هب  ار  ناسنا  میرک  نآرق 

. دنرادهگن هدنز  دوخ  رد  ار  قح  يوریپ  ینیب و  عقاو  هزیرغ  هک  دنکیم  تساوخرد  مدرم  زا 
[43 [؛» ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ 

. تسین يزیچ  یهارمگ  زج  قح  زا  سپ  همجرت : هصالخ 
: دیامرفیم و 
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[44 [؛» ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ * یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  »
همه دـننکیم  شرافـس  قح  رد  يراشفاپ  هب  ار  رگیدـکی  هدرک و  يوریپ  قح  زا  دنتـسه و  حـلاص  لمع  ياراد  هک  نامیا  اب  ناـمدرم  زا  ریغ 

. دنراکنایز مدرم 
قح و يوریپ  رد  درادـن و  هگن  هدـنز  ار  دوخ  ینیبعقاو  هزیرغ  رگا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  ییادـخ ، شرافـس  همه  نیا  هک  تسا  نشور 
درک و دهاوخ  لابند  ار  دنیآ  شوخ  زیمآسوه و  رادرک  راتفگ و  ره  دوب و  دـهاوخن  دوخ  یبایماک  تداعـس و  دـنب  ياپ  دـشوکن ، تقیقح 

یناسنا هیامرـس  هک  دوخ - هار  زا  اپراهچ » ناویح   » کی دـننام  هک  تسا  تقو  نآ  دـش و  دـهاوخ  یفارخ  راـکفا  چوپ و  ياهرادـنپ  راـتفرگ 
ینابرق هداتفا ، رود  هب  تسا -
71 ص : مالسا ، میلاعت 

. دیدرگ دهاوخ  دوخ  ینادان  يرابودنبیب  سوه و  اوه و 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

ُّلَـضَأ ْمُه  ْلـَب  ِماـْعنَْألاَک  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  َْوأ  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَرَثْـکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  اًـلیِکَو * ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَـف  َأ  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  »
[45 [؛» اًلِیبَس

ار اهنآ  یناوتیم  ینکیم  لایخ  ایآ  ینکیم ؟ رکف  هنوگچ  دـننکیم ، شتـسرپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  یناـسک  هراـبرد  همجرت : هصـالخ 
. دنرتهارمگ زین  نایاپراهچ  زا  هکلب  دنمهفیم ؟ ای  دنونشیم  نانآ  رتشیب  هک  يربیم  نامگ  ایآ  ییامن ؟ تیبرت  حالصا و 

يو رب  يرگید  زا  سپ  یکی  قیاقح  دومن ، تیلاعف  هب  عورـش  يو  رد  قح  يوریپ  يوخ  دـش و  هدـنز  ناـسنا  ینیب  عقاو  هزیرغ  هک  یتقو  هتبلا 
یتخبکین تداعس و  هار  رد  ياهزات  مدق  کی  زور  ره  تفریذپ و  دهاوخ  زاب  شوغآ  اب  تفای  هک  ار  یتقیقح  قح و  ره  درک و  دهاوخ  هولج 

. تشاد دهاوخرب 

ناهج راگدیرفآ  هب  تبسن  نآرق  میلعت 

راگدیرفآ دوجو 

[46 [؛» ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ  »
؟ درک کش  دوشیم  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هک  ییادخ  دوجو  رد  ایآ 

. مینیبیم ار  ایرد  لگنج و  هوک و  نابایب ، رهـش ، هناخ ، نارگید ، ناتدوخ ، تسا ، نایامن  مشچ  شیپ  زیچ  همه  زور ، ییانـشور  رد  حیـضوت :
عقوم نآ  رد  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ینشور  رادیدپ  نشور و  ياهزیچ  نآ  همه  تفرگ  ار  اضف  بش  یکیرات  هک  یتقو  اما 

72 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسا هدرکیم  نشور  ار  اهنآ  طابترا  یعون  هطساو  هب  هک  هدوب  دیشروخ  هب  طوبرم  هکلب  دوبن ، ناشدوخ  زا  ینشور  نآ  هک  میمهفیم 

، دوب ءایشا  نیا  دوخ  زا  ینشور  رگا  دنکیم ، راکشآ  نشور و  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  دوخ  شبات  اب  تسا و  نشور  دوخ  دیشروخ ،
. دندادیمن تسد  زا  ار  نآ  زگره 

ياضعا ریاس  اپ و  تسد و  اب  دـننکیم ، كرد  دـننیبیم و  ار  ءایـشا  دوخ  رگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  اب  هدـنز ، تاناویح  ریاس  ناـسنا و 
زورب دوخ  زا  یتیلاعف  شبنج و  هنوگ  چـیه  رگید  هداـتفا  تکرح  سح و  زا  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دـنزادرپیم ، تیلاـعف  هب  ینوریب  ینورد و 

. دنریمیم حالطصا  هب  دنهدیمن و 
دبلاک لکیه و  زا  دسریم ، روهظ  هب  نارادناج  نیا  زا  هک  شوج  بنج و  هدارا و  روعـش و  هک  مینکیم  تواضق  هنحـص ، نیا  هدهاشم  اب  ام 
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. دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تیلاعف  یگدنز و  نآ ، نتفر  اب  هک  دشابیم  ناشناج  حور و  زا  هکلب  تسین ، اهنآ 
دشاب و هتـشاد  همادا  مه  ندینـش  ندـید و  تسیابیم  تشاد ، دوجو  وضع  ود  نیا  ات  دوب ، اهنت  شوگ  مشچ و  زا  ندینـش  ندـید و  رگا  اًلثم 

. تسین روطنیا  هک  نآ  لاح 
یتسه نیا  مینک . دیدرت  نآ  دوجو  یتسه  رد  میناوتیمن  زگره  میشابیم و  نآ  يازجا  زا  یکی  دوخ  ام  هک  یتسه  روانهپ  ناهج  روطنیمه 

هک مینیبیم  مشچ  هب  هک  نآ  لاـح  دادیمن و  تسد  زا  ار  نآ  زگره  دوـب ، شدوـخ  نآ  زا  شدوـخ و  زا  رگا  دـیدرت ، لـباق  ریغ  شیادـیپ  و 
تسد زا  ار  یلاح  هدوب ، لّدبت  رییغت و  ینوگرگد و  لاح  رد  هتـسویپ  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ ، يازجا 

. دنریگیم دوخ  هب  رگید  یتروص  دنهدیم و 
هدنروآ دیدپ  هدـننیرفآ و  هک  دریگیم  همـشچرس  يرگید  أشنم  زا  تادوجوم ، مامت  شیادـیپ  یتسه و  هک  دومن  یعطق  تواضق  دـیاب  سپ 

. دوشیم ادیپان  هتفر ، ورف  يدوبان  یتسین و  هناخناهن  رد  درک ، عطق  يزیچ  اب  ار  دوخ  شنیرفآ  هطبار  هکنیمه  و  تسوا .
73 ص : مالسا ، میلاعت 

یتسین و هک  تسا  يدوجو  وا  دوشیم . هدـیمان  ادـخ »  » تسا نایناهج  هدـنراد  هاگن  یتسه و  ناهج  هاـگ  هیکت  شایهاـنتمان ، دوجو  هک  نآ 
. دوب يرگید  هب  جاتحم  دوبن و  شدوخ  زا  شدوجو  تادوجوم  ریاس  نوچ  هنرگو  تسین  هار  نادب  ار  يدوبان 

دیحوت نآرق و 

ار راگدـیرفآ  كاپ  دوجو  لیالد  راثآ و  نآ  رانک  هشوگ و  ره  رد  دـیامن ، یتسه  ناهج  هب  یهاگن  مارآ ، یلد  كاپ و  يداهن  اب  ناـسنا  رگا 
، دوشیم ورهبور  هچ  ره  اب  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هچ  دینش . دهاوخ  یهاوگ  تقیقح  نیا  توبث  يراوید  رد و  ره  زا  و  درک . دهاوخ  هدهاشم 
يراج و زیچ  همه  رد  یهلا  رما  هب  هک  تسا  یماظن  ای  هداهن ، نآ  رد  ادخ  هک  تسا  یتیـصاخ  ای  هدیرفآ ، ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  ياهدـیدپ  ای 

شدوـخ زا  يو  یتـسه  هن  اریز  دـهدیم ، یهاوـگ  تقیقح  نـیا  هـب  شیاپارـس  تساـهنامه و  زا  یکی  دوـخ  زین  یمدآ  هتـشگ ، اـمرفمکح 
شیپ شیادیپ  زور  نیتسخن  زا  هک  ار  یگدنز  همانرب  هن  تسا و  هتـسب  شرایتخا  هب  دهدیم ، زورب  دوخ  زا  هک  ییاهتیـصاخ  هن  دـشابیم و 

دناوتیم هن  و  دـنک . ضرف  هتخیـسگ  مه  زا  یفداـصت و  یقاـفتا و  ار  ماـظن  نیا  دـناوتیم  هن  تسا و  هدومن  عـضو  دوـخ  ریبدـت  هب  دریگیم ،
نآ رد  هک  مه  یماـظن  هدربماـن و  طـیحم  یتـسه  اریز  دـهد ، تبـسن  هدـمآ ، دوجوهب  نآ  رد  هک  یطیحم  هب  ار  دوخ  یتـسه  ماـظن  یتـسه و 

. تسا هدماین  دوجو  هب  مه  فداصت  و  قافتا »  » هار زا  تسین و  طیحم  نآ  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  دنکیم  تموکح 
اهنآ هدنهد  شرورپ  ءایـشا و  هدنروآ  دـیدپ  هک  دـنک  تابثا  یئدـبم  شنیرفآ  ناهج  يارب  هک  نیا  زج  درادـن  يزیرگ  ناسنا  هک  تسا  نیا 

شدوخ صوصخم  لامک »  » يوس هب  یصاخ ، ماظن  اب  اقب  هارهاش  رد  نآ ، زا  سپ  دشخبیم و  یتسه »  » ار يدوجوم  ره  هک  تسوا  دشابیم .
. دیامنیم تیاده 

هدننادرگ شنیرفآ و  أدبم  هک  دیامنیم  تواضق  ریزگان  دـنیبیم  ناهج  رد  يدـحاو  ماظن  طبترم و  رگیدـمه  هب  ار  ءایـشا  شنیرفآ  نوچ  و 
. تسین شیب  یکی  نآ  ماظن 

74 ص : مالسا ، میلاعت 
: دیامرفیم میرک  نآرق 

[47 [؛» اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  »
. دشیم هابت  بارخ و  ناهج  دنتشاد ، دوجو  ناهج ) رد   ) نیمز نامسآ و  رد  ینایادخ  هناگی  يادخ  زج  رگا 

هرادا هناگادج  يادخ  ار  ناهج  شخب  ره  دنیوگیم ، ناتـسرپتب  هک  نانچ  دندرکیم و  تموکح  ناهج  رد  يدنچ  نایادخ  رگا  حیـضوت :
مظن ناهج  ياج  ره  رد  نایادـخ  فـالتخا  هطـساو  هب  تشاد ! ییادـخ  دوخ  يارب  مادـک  ره  لـگنج ، اـیرد و  نامـسآ و  نیمز و  درکیم و 
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مه اب  ناهج  يازجا  همه  مینیبیم  هک  نیا  اب  دیـشکیم ، یهابت  داسف و  هب  ناهج  راک  ریزگان  تروص  نیا  رد  دـشیم و  رارقرب  ياهناگادـج 
، ناهج هدـننیرفآ  راگدرورپ و  هک  تفگ  دـیاب  نیاربانب  دـنهدیم . لیکـشت  ار  هاگتـسد  کی  یگمه  دـنراد و  لماک  یگنهآ  مه  یگتـسب و 

. تسین شیب  یکی 
داسف یهاـبت و  يوس  هب  ار  ناـهج  ناـشفالتخا  هک  دـننادیم  دنـشابیم و  لـقاع  ضورفم »  » نایادـخ نوچ  دـنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم 

ار شنیرفآ  ناهج  زا  ياهشوگ  ای  ار  شنیرفآ  ناهج  هک  ییادخ  دساف و  تسا  يروصت  نیا  یلو  دننکیمن ! فالتخا  مه  اب  زگره  دشکیم ،
. دنکیمن يرکف  راکام  دننام  تسا ، وا  لعف  راک و  شنیرفآ  ماظن  دنکیم و  هرادا 

، مینکیم هدـهاشم  ار  نآ  رد  يراـج  ماـظن  دوشیم و  زاـب  شنیرفآ  ناـهج  هب  اـم  مشچ  هک  يزور  نیتسخن  زا  هک : نیا  بلطم  نیا  حیـضوت 
، مینکیم تیلاعف  هک  هرمزور  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  هاگنآ  تسا ، ام  تامولعم »  » هک میرادیمرب  هدربمان  ماظن  زا  يرکف » ياـهتروص  »

ریس ات  میروخیم  اذغ  یگنـسرگ  عفر  يارب  الثم  ددرگ ؛ شنیرفآ  يراج  ماظن  قباطم  ات  مینکیم  قیبطت  يرکف  ياهتروص  هب  ار  دوخ  لعف 
ماظن رد  هک  میدید  اریز  میـشوپیم ، بسانم  سابل  امرگ  امرـس و  عفر  يارب  میوش و  باریـس  ات  میروخیم  بآ  یگنـشت  عفر  يارب  میوش و 

. دوشیم عفر  لیاسو  نیا  اب  اهيدنمزاین  نیا  یناهج 
75 ص : مالسا ، میلاعت 

هجیتن رد  تسا و  نآ  زا  رترخأتم  یناهج و  ماظن  هب  فقوتم  اـم  رکف  نآ و  زا  رترخأـتم  اـم و  رکف » هب   » فقوتم رظن - نیا  زا  اـم - لـعف »  » سپ
یجراخ ماظن  دوخ  دـنکیم ، هرادا  ار  ناهج  زا  ياهشوگ  ای  ار  ناهج  هک  ییادـخ  یلو  تسا ، یناهج  ماظن  زا  رترخأـتم  هجرد  ود  اـم ، لـعف 

( دوش تقد   ) دبای ماجنا  دشاب ، هتفرگ  ماظن  زا  هک  یلبق  رکفت  قبط  وا  راک  هک  تسین  لوقعم  تسوا و  لعف » ، » ناهج

تسا لامک  تافص  همه  ياراد  لاعتم  يادخ 

ياهقاتا هک  نانچ  دشاب . هتـشادرب  رد  ار  هداوناخ  کی  یگدـنز  ياهيدـنمزاین  همه  هک  تسا  لماک  یتقو  هناخ  باب  کی  تسیچ ؟ لامک 
نیا هک  هزادنا  ره  دشاب و  لماش  ار  هریغ  مامح و  ییوشتسد و  زین  اذـغ و  خـبط  يارب  هناخزپشآ  نامهم و  ییاریذـپ  نتـسشن و  يارب  یفاک 

. تسا صقان  رادقم  نامه  هب  دشاب ، دقاف  ار  مزاول 
نآ رد  یماهبا  هنوگچـیه  تسا و  نشور  ناسنا  يارب  یهجوت  نیرتمک  اـب  تقیقح  نیا  دوریمن :؟ تقیقح  نیا  راـب  ریز  ناـسنا  یهاـگ  ارچ 

یتایح ياههزرابم  هار  رد  ار  دوخ  روعـش  يورین  مامت  هک  دوشیم  یگدـنز  ياهشکمـشک  راتفرگ  نانچ  یهاگ  ناسنا  هک  نیا  زج  تسین ،
ادیپ راکفا  هنوگ  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  یلاجم  نیرتمک  رگید  دیامنیم ، یگدنز  يوپاکت  فرـص  ار  دوخ  تقو  مامت  دزادنایم و  راک  هب 

ینارسوـه و مرگرــس  هدـش  تعیبـط  بـیرفلد  رهاوـظ  بوذــجم  هـک  نـیا  اـی  دزرویم  تـلفغ  تـقیقح  نـیا  زا  هجیتـن ، رد  دــنکیمن و 
ییوجیپ زا  ًاعبط  دیامنیم ، يریگولج  تیدام  ياهيراب  ودنبیب  زا  يرایـسب  زا  قیاقح  نیا  هب  يدنبياپ  نوچ  و  ددرگیم ، ینارذگشوخ 

. دوریمن شراب  ریز  دنزیم و  زاب  رس  نآ ، ریاظن  تقیقح و  نیا  یسررب  و 
، تسامرفمکح يراج و  اهنآ  نایم  رد  هک  یماظن  تاقولخم و  شنیرفآ  هراـبرد  نوگاـنوگ  ياـههار  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تساـجنیا  زا 

تعیبط بیرفلد  رهاوظ  هتفیش  هک  نانآ  هژیو  هب  مدرم  رتشیب  هچ  تسا ، هدش  ناهرب »  » هماقا هدیدرگ و  لذب  يرتشیب  تیانع 
76 ص : مالسا ، میلاعت 

یفسلف رکفت  ییاناوت  تاسوسحم ، تایدام و  هب  سنا  هطساو  هب  دننیبیم ، یگدنز  ياهینارذگشوخ  ینارماک و  رد  ار  یتخبکین  دنتسه و 
. دنرادن ار  یلقع  قیقد  تایرظن  یسررب  و 

تموـکح نآ  رد  هـک  یلک  یئزج و  ياـهماظن  زا  ناـهج و  رگید  يازجا  زا  شنیرفآ و  ناــهج  زا  تـسا  یئزج  لاــح  ره  رد  ناــسنا ، یلو 
هب دـیامن و  تسا ، يراج  نآ  رد  هک  یماظن  شنیرفآ و  ناهج  هجوتم  ار  دوخ  نهذ  دـناوتیم  هظحل  ره  تسین و  زاین  یب  ياهظحل  دـنکیم ،
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. درببیپ ناهج  راگدرورپ  راگدیرفآ و  دوجو 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

َلَْزنَأ ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  َنُوِنقُوی * ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ٍۀَّباد  ْنِم  ُُّثبَی  ام  َو  ْمُکِْقلَخ  ِیف  َو  َنِینِمْؤُْمِلل * ٍتایَآل  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّنِإ  »
[48 [؛» َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْصَت  َو  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا 

شنیرفآ رد  و  دیامنیم ، يربهر  دـیحوت  يوس  هب  ار  نانآ  هک  تسا  ییاههناشن  اههیآ و  نامیا  لها  يارب  زا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد 
رد و  دناسریم ، قح  یگناگی  هب  ار  نیقی  بابرا  هک  تسا  يراثآ  مئالع و  دنشابیم ، هدنکارپ  نیمز  رد  هک  ناگدنبنج  همه  نیا  ناتدوخ و 

رتدرـس رتمرگ و  رتهاـتوک و  رتزارد و  رگیدـمه  زا  یهاـگ  ربارب و  مه  اـب  یهاـگ  هجیتـن  رد  دـننکیم و  ادـیپ  زور  بـش و  هـک  یتاـفالتخا 
رد نینچمه  و  دزاسیم ، هدـنز  ار  هدرم  نیمز  نآ ، هطـساو  هب  هدرک و  لزان  نامـسآ  زا  لاعتم  يادـخ  هک  یناراـب  رد  نینچمه  و  دـنوشیم ،

فرتعم قح  نیدـب  ار  مهف  لقع و  نابحاص  هک  تسا  يدایز  دـهاوش  لیالد و  رگید ، يوس  هب  ییوس  زا  اهداب  ندـینادرگ  نتخاـس و  هجوتم 
. دیامنیم

اههوک و نیمز و  ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  نامسآ و  شنیرفآ  رد  رکفت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد  حیـضوت :
توعد ناسنا  ناویح و  تابن و  اهایرد و 

77 ص : مالسا ، میلاعت 
شنیرفآ و هاگتـسد  زین  یتسار  هب  دیامرفیم . دزـشوگ  دنکیم ، تموکح  عاونا ، نیا  زا  کی  ره  رد  هک  ار  يروآ  تفگـش  ماظن  دـنکیم و 
روآ و تفگـش  رایـسب  دـناریم  شیپ  یتـسه  ياـهنامرآ  شنیرفآ و  ياهفدـه  يوـس  هب  ار  ناـهج  نوگاـنوگ  ياـهتیلاعف  هـک  یماـظن 
هک مد  نآ  زا  و  دوشیم ، رادهویم  یتخرد  ای  لبنس  ياراد  ياهتوب  تسا ، هدییور  نیمز  زا  هک  یماداب  هتسه  ای  مدنگ  هناد  تسا . زیگناتریح 
ات دتسرفیم ، كاخ  لد  هب  ار  دوخ  دیفـس  هشیر  دهدیم و  نوریب  يزبس  كون  هدش ، هتفاکـش  نآ  زا  سپ  دریگیم و  رارق  كاخ  مکـش  رد 

ریحتم نآ  تعـسو  تمظع و  هدهاشم  زا  لقع  هک  دتفایم  راک  هب  روانهپ  گرزب و  سب  ییاهنامزاس  دسرب ، دوصقم  لزنم  رـس  هب  هک  یتقو 
دوخ و هتفهن  ياوق  یلاقتنا و  یعـضو و  ياهتکرح  اب  مادـک  ره  نیمز  ناـبات و  هاـم  ناـشخرد و  دیـشروخ  نامـسآ و  ناگراتـس  دوشیم .
ناراب و ربا و  يوج و  عاضوا  لاس و  هناگراهچ  لوصف  تسا و  هدش  هدراذگ  هعیدو  هتـسه  ای  هناد  نآ  رد  هک  زیمآرارـسا  ياهورین  نینچمه 

دننام دناهدیناباوخ ، دوخ  شرورپ  دهم  رد  هک  ار  هزات  هدیدپ  نیا  دـننکیم و  راک  اًلثم  مدـنگ  هتوب  کی  شیادـیپ  رد  اهبش  اهزور و  داب و 
. دسرب دوخ  ّومن  دشر و  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دننادرگیم ، تسد  هب  تسد  اهراتسرپ ، اههیاد و 

اهدرایلیم هکلب  اهنویلیم  لوصحم  تسا ، يرگید  هدیدپ  ای  یتابن  دازون  کی  زا  رتهدیچیپ  یـسب  هک  یناسنا  دازون  کی  شیادیپ  نینچمه  و 
زا جراخ  رد  هک  یتاطابترا  زا  هتـشذگ  ناسنا ، کـی  هرمزور  یگدـنز  شدرگ  دـشابیم . شنیرفآ  هاگتـسد  مظنم  هدـیچیپ و  تیلاـعف  لاـس 

راکفا تسا ، يدامتم  ياهنرق  هک  دریگیم  همشچرس  شدوجو  لخاد  رد  يروآتفگش  ماظن  کی  زا  دراد ، شنیرفآ  ناهج  اب  دوخ  دوجو 
مه زونه  دوشیم و  هتـشادرب  نآ  رارـسا  يور  زا  هزات  ياهدرپ  زور  ره  دنـشابیم و  نآ  رهاوظ  ياشامت  مرگرـس  ناـهج  نادنمـشناد  نیبزیت 

. تسا زیچان  یسب  تالوهجم ، ربارب  رد  ناشتامولعم 
زا رگا  دوب و  دهاوخ  لماک  دـشاب  اراد  تسا ، زاین  دروم  یعیبط  ناسنا  کی  يدوجو  نامزاس  رد  هک  ار  هچنآ  ناسنا  درف  کی  رگا  نینچمه 

تسد اًلثم  دشاب ، دقاف  ار  یکی  هلمج  نیا 
78 ص : مالسا ، میلاعت 

. تسا صقان  تهج  نامه  زا  دشاب  هتشادن  مشچ  ای  اپ  ای 
تفص دننام  دزاس . فرط  رب  ار  صقن  دیامن و  عفر  ار  یتسه  ياهيدنمزاین  زا  یعون  هک  تسا  يزیچ  لامک  تفص  دش ، هتـسناد  هچنآ  ربانب 

هک ار  یـصخش  ياههتـساوخ  دـصاقم و  هک  تردـق  دـننام  دزاسیم و  نشور  ملاع  يارب  ار  مولعم  هدومن و  عفر  ار  لهج  یکیراـت  هک  ملع 
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. اهنیا ریغ  هطاحا و  تایح و  تفص  دننام  و  دیامنیم ، طلسم  اهنآ  هب  ار  وا  دزاسیم و  ریذپناکما  يو  يارب  تسا و  تردق  ياراد 
هک ار  يزاین  ره  دریگیم و  همـشچرس  يو  زا  نایناهج  ناهج و  یتسه  هک  یـسک  ینعی  ناهج - راگدیرفآ  هک  دنکیم  تواضق  ام  نادـجو 

زگره ینیبعقاو ، رظن  زا  اریز  تساراد ، ار  لاـمک  تافـص  همه  درادیم - ینازرا  وا  ار  لاـمک  تمعن و  ره  دـیامنیم و  عـفر  وا  دوـش  ضرف 
. دیامن عفر  نارگید  زا  تسا ، نآ  راتفرگ  دوخ  هک  ار  یتمعن  دناوتب  یسک  درک  روصت  ناوتیمن 

: دیامرفیم یفرعم  كاپ  هزنم و  ار  دوخ  بیع  صقن و  ره  زا  دیاتسیم و  لامک  تافص  همه  هب  ار  دوخ  میرک  نآرق  رد  زین  لاعتم  يادخ 
[49 [؛» ِۀَمْحَّرلا ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  »

. دنکیم عفر  ار  يدنمزاین  ره  زاین  تسا و  قلطم  زاین  یب  اراد و  هک  تسوا  اهنت 
: دیامرفیم زاب  و 

[50 [؛» ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  »
. تسین ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  تسا  ییادخ  زا  تافص  نیرتابیز  نیرتوکین و 

تحاس و  لامک ، تافـص  مامت  ياراد  ار  لاعتم  يادخ  دیاب  سپ  تسا . زاینیب  راگدیرفآ و  اناوت و  اونـش و  انیب و  اناد و  هدـنز و  هک  تسوا 
وا زا  رتالاب  ییادخ  دوب و  دنمزاین  تهج  نامه  زا  تشاد  صقن  رگا  اریز  تسناد ، هزنم  كاپ و  صقن  تفص  ره  زا  ار  وا  سدقم 
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[51 «.] َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  . » دنک عفر  ار  وا  يدنمزاین  هک  تسیابیم 

ادخ ملع  تردق و 

رد هک  مه  هب  طبترم  هدننک و  هریخ  ییزج  ياهماظن  نآ و  زیگناتریح  یمومع  شدرگ  روانهپ و  ناهج  نیا  هتـسویپ  مه  هب  يازجا  هدهاشم 
مظن و تیاهن  اب  دوخ  هژیو  دـصقم  صاخ و  فدـه  يوس  هب  اههدـیدپ  عاونا  زا  کی  ره  هجیتن  رد  تسا و  نایرج  رد  نآ  رانک  هشوگ و  ره 

ياقب دوجو و  رد  تسا  نآ  رد  هچ  ره  یتسه و  ناهج  هک  دزاـسیم  نشور  دـنمدرخ  ناـسنا  ره  يارب  دـشابیم ، تکرح  ریـس و  رد  بیترت 
تسا و هدیرفآ  ار  نایناهج  ناهج و  دوخ  نایاپیب  ملع  نارکیب و  تردق  اب  هک  دریگیم ، همـشچرس  يریذپانانف  ماقم  دوجو و  کی  زا  دوخ 

تسوا دهدیم . قوس  شلامک  دصقم  يوس  هب  دوخ  صاخ  تمحر  تیانع  اب  هداد  رارق  شرورپ  دهم »  » رد ار  دوخ  ياههدیرفآ  زا  کی  ره 
. دشابیم اناد  اناوت و  زیچ  ره  هب  تسا و  ریذپانانف  شایتسه  هک 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
؛» ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْألا  َوُه  ٌریِدَـق * ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  »

[52]
هک تسوا  تساناوت ، زیچ  ره  هب  هک  تسواو  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  وا  تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  قلطم  ییاورنامرف  کلم و 

. تساناد زیچ  همه  هب  هک  تسوا  دراد و  هطاحا  تهج - هیحان و  ره  زا  نطاب - رهاظ و  رخآ و  لوا و  هیحان  زا  زیچ  ره  هب 
: دیامرفیم رگید  هیآ  رد 

ِلُک یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  »
80 ص : مالسا ، میلاعت 

[53 [؛» ٌریِدَق ٍءْیَش 
. تسا اناوت  رداق و  زیچ  همه  هب  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  تسادخ ، يارب  طقف  ناهج  یقیقح  تنطلس 

نادـب نیـشام  ندـیرخ  هک  ار  هچنآ  تسا  نیا  نامدوصقم  دراد ، ار  يراوس  نیـشام  ندـیرخ  ییاناوت  سک  نـالف  مییوگیم  یتقو  حیـضوت :
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تـسا نیا  نامروظنم  دراد ، ار  ییولیک  دص  گنـس  نتـشادرب  ییاناوت  سک  نالف  مییوگب  رگا  دشابیم و  اراد  یفاک ) لوپ  ، ) تسا دـنمزاین 
. تسا دوجوم  وا  رد  ییولیک  دص  گنس  نتشادرب  يورین  هک 

ضرف یتسه  ناهج  رد  هک  ياهدیدپ  ره  نوچ  تسا و  زیچ  نامه  مزال  هلیسو  نتـشاد  زیچ  کی  هب  تبـسن  تردق ، ییاناوت و  هتفر  مه  يور 
زیچ همه  تردق  ییاناوت و  لاعتم  يادخ  هک  تفگ  دیاب  دوشیم . عفر  لاعتم  يادخ  اب  شایگدنز  شدرگ  یتسه و  رد  نآ  يدنمزاین  دوش 

. تسا یتسه  همشچرس  هک  تسوا  كاپ  تاذ  دراد و  ار 
: دیامرفیم زاب  رگید  هیآ  رد 

[54 [؛» َقَلَخ ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال  »
؟ دنادیمن تسا ، هدیرفآ  دوخ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ایآ 

نآ نایم  هک  دوشیمن  زگره  تسا  هدز  هیکت  لاـعتم  يادـخ  ناـیاپیب  یتسه  هب  دوخ  یتسه  شیادـیپ و  رد  يدوجوم  ره  نوچ  اـنعم  نیا  هب 
نورد و هب  وا  دـشابیم و  راکـشآ  وا  يارب  زیچ  ره  هکلب  تسناد ، ناهنپ  دـنوادخ  زا  ار  نآ  ای  دومن ، ضرف  یلئاحو  باجح  ادـخ  دوجوم و 

. تسا طیحم  طلسم و  زیچ  ره  نوریب 
81 ص : مالسا ، میلاعت 

لدع

هراشا

هب زین  و  دشابیم . اراد  ار  لامک  تافص  همه  ملاع  دنوادخ  و  تسا . لامک »  » تافص زا  یکی  لدع  اریز  تسا . رگداد  لداع و  یلاعت  يادخ 
دیامرفیم و یهن  ملظ  زا  هدومن و  رما  تلادع  هب  ار  مدرم  دنکیم و  شهوکن  ار  متس  ملظ و  هدوتـس و  ار  لدع »  » دوخ مالک  رد  ررکم  روط 

؟ دوش فصتم  نآ  هب  دوخ  درامش و  تشز  ار  يزیچ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ دشابن زیچ  نآ  ياراد  دوخ  درامش و  ابیز  بوخ و  ار  يزیچ  ای 

: دیامرفیم ءاسن  هروس  رد 
[55 [؛» ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  »

. دنکیمن ملظ  یسک  هب  ياهرذ  ینیگنس  هزادنا  هب  ادخ 
: دیامرفیم زین  و 

[56 [؛» ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  »
. دنکیمن متس  يدوجوم  چیه  هب  دنوادخ 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد 
[57 [؛» ِدابِْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  »

82 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنک ملظ  دوخ  ناگدنب  هب  دهاوخیمن  لاعتم  يادخ 

: دیامرفیم نینچمه 
[58 [؛» َکِسْفَن ْنِمَف  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  َو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  »
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. تسا وت  دوخ  زا  دسریم  وت  هب  يدب  هچنآ  ادخ و  زا  دسریم  وت  هب  یکین  هچنآ 
: دیامرفیم زین  و 

[59 [؛» ُهَقَلَخ ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  »
. تسا هدیرفآ  وکین  هدیرفآ  ار  هچ  ره  هک  تسا  ییادخ  نآ 

تادوجوم زا  یـضعب  رد  هک  یـصقن  بیع و  ای  ییاوران  یتشز و  تسا ، هدش  هتخاس  یبوخ  تیاهن  رد  دوخ  شیپ  رد  ياهدیدپ  ره  نیاربانب ،
لگ هب  نوچ  راخ ، و  تساوران ، دـب و  ناسنا  هب  تبـسن  ناشدوجو  مدژک  رام و  اًـلثم  دـیآیم  شیپ  تبـسن  هسیاـقم و  هار  زا  دوشیم ، هدـید 

. دنتسه ییابیز  اپ  ات  رس  زیگناتفگش و  ياههدیرفآ  دوخ  ياج  رد  اما  تسین ، ابیز  دوش ، سایق 
هدومرف رما  اهنآ  زا  بانتجا  هب  هدرمـش و  دـب  راک  تشز و  عیرـشت ، رظن  هطقن  زا  ار  ناسنا  يرایتخا  لاـعفا  زا  یـشخب  لاـعتم  يادـخ  يرآ ،

لمع ره  يزاب و  رامق  یگراوخیم ، هانگ ، یب  نتـشک  نیدـلاو ، قوقع  كرـش ، دـننام : دنـشابیم  ناـهانگ  یـصاعم و  عاونا  اـهنآ  تسا و 
. دشاب فلاخم  ینید  فیلکت  اب  هک  يرگید 

دنتسه دب  تساهنآ ، رد  هک  یمدع - ناونع  فیلکت - زا  یچیپرس  تفلاخم و  ناونع  هطساو  هب  دنوشیم ، هدیمان  هانگ  هک  لامعا  هنوگ  نیا 
تیلوئسم و دنوشیم و  بوسنم  فلکم  هب  دنوش  رداص  فلکم  زا  يرایتخا  تروص  هب  هک  یتروص  رد  دنوشیمن و  هداد  تبـسن  ادخ  هب  و 

. دنراد تازاجم 
83 ص : مالسا ، میلاعت 

لامک تافص  ریاس  تمحر و 

. مینکیم عفر  ار  وا  يدنمزاین  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  مینیبیم و  ار  یناوتان  دنمزاین 
. میناسریم دصقم  هب  هتفرگ  ار  ییانیبان  تسد  ای  مییامنیم ، کمک  ار  ياهراچیب  هدنامرد 

. مینادیم هدوتس  هدیدنسپ و  راک  هدرمش ، تمحر  ای  ینابرهم  ار  اهراک  هنوگ  نیا 
ار همه  دوخ ، رامـشیب  ياهتمعن  ندیـشخب  اب  اریز  دـشاب ، دـناوتیمن  تمحر  زج  دـهدیم ، ماجنا  زاینیب  زاـسراک  يادـخ  هک  ییاـهراک 
. دیامنیم عفر  ار  تادوجوم  ياهيدنمزاین  زا  ياهشوگ  دشاب ، هتـشاد  زاین  یـسک  هب  شدوخ  هکنآیب  شـشخب ، ره  اب  دزاسیم و  دنمهرهب 

: دیامرفیم هکنانچ 
[60 «.] اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  »

: دیامرفیم زین  و 
[61 «.] ٍءْیَش َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  »

و:
[62 [؛» ِۀَمْحَّرلا ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  »

. دشابیم نابرهم  دوخ  ياههدیرفآ  هب  تسا و  قلطم  زاینیب  اراد و  وت  يادخ  ینعی 
دوخ ناگدـیرفآ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یتمعن  مینک ، روصت  هک  لامک  تفـص  ره  تسه و  ناهج  رد  هک  ییابیز  یبوخ و  ره  حیـضوت :

هب ندیـشخب  زا  دوبن ، لامک  نآ  ياراد  شدوخ  رگا  هتبلا  تسا . هدرک  عفر  ار  شنیرفآ  ياهيدنمزاین  زا  یکی  هلیـسو ، نآ  هب  هدومرف و  اطع 
هک نیا  یب  تساراد و  دوخ  زا  ار  لامک  تافـص  همه  دنوادخ  سپ  دوب . کیرـش  نارگید  اب  اهيدنمزاین  رد  زین  دوخ  دوب و  زجاع  نارگید 

زا ار  تالامک  زا  یلامک 
84 ص : مالسا ، میلاعت 
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، اهنآ ریغ  تردـق و  ملع و  تایح و  لیبق  زا  لامک  تافـص  همه  هب  دوخ  دـنک ، زارد  یـسک  يوس  هب  زاین  تسد  ای  دراد ، تفایرد  نارگید 
هب یهار  هریغ ، يراتفرگ و  گرم و  ینادان و  یناوتان و  دـننام  جایتحا ، يدـنمزاین و  تابجوم  صقن و  تافـص  هنوگچـیه  و  تسا . فصتم 

. درادن شکاپ  تحاس 
85 ص : مالسا ، میلاعت 

توبن

هراشا

هدروآ دوجو  هب  ار  نآ  نوگانوگ  ياههدیرفآ  یتسه و  ناهج  تسا ، زاینیب  تهج  ره  زا  هک  یلاح  رد  دوخ ، هلماک  تردق  اب  لاعتم  يادخ 
. تسا هدرک  رادروخرب  شرامش  زا  نوریب  ياهتمعن  زا  و 

مظن و اب  مادـک  ره  هتفرگ  رارق  يو  شرورپ  دـهم  رد  یتسه ، زور  نیرخآ  ات  شیادـیپ  زور  نیتسخن  زا  رادـناج ، رگید  هدـیرفآ  ره  ناسنا و 
. دشابیم وا  نایاش  تیانع  دروم  تاظحل  مامت  رد  هک  یلاح  رد  دوریم ، شیپ  هدش و  يربهر  نیعم  مولعم و  یفده  يوس  هب  صاخ  یبیترت 
رد ار  يریپ  یناوج و  یکدوک و  یگراوخریـش و  نارود  ینعی  میهد ، رارق  لمأت  هجوت و  دروم  ار  ناـمدوخ  یگدـنز  ياـهنارود  اـهنت  رگا 
ام لقع  میوش  نشور  هلئـسم  نیا  رد  هچنانچ  داد و  دهاوخ  یهاوگ  دراد ، ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  یلماک  تیانع  هب  ام  نادـجو  میروایب ، رظن 

فطل و نیمه  رثا  رد  دشابیم ، رتنابرهم  سک  ره  زا  دوخ  ياههدیرفآ  زا  کی  ره  هب  ناهج  راگدیرفآ  هک  درک  دهاوخ  تواضق  دیدرتیب 
تیاضر ناـشراک  یهاـبت  رما و  داـسف  هب  تحلـصم ، تمکح و  نودـب  زگره  دـنکیم و  تیاـعر  ار  اـهنآ  لاـح  حالـص  هشیمه  یناـبرهم ،

ینعی راکوکین - نیب و  عقاو  هک  تسا  نیا  رد  شایتخبـشوخ  راک و  حالـص  مینادیم  تسادخ و  ناگدیرفآ  زا  یکی  ناسنا  عون  دـهدیمن .
[63 .] دشاب کین - رادرک  هدیدنسپ و  قالخا  حیحص و  دیاقع  ياراد 

ص86 مالسا ؛  میلاعت 
86 ص : مالسا ، میلاعت 

. دهد صیخشت  هار  زا  ار  هاچ  هتخانش  ار  دب  کین و  دناوتیم  دادادخ  لقع  اب  ناسنا  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 
همه نیا  اریز  دـنک . يربهر  يراکوکین  ینیب و  عقاو  هب  ار  ناسنا  دـیاشگب و  ار  هرگ  نیا  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  لقع »  » هک تسناد  دـیاب  یلو 

رد هک  نیا  زج  دنراد . زیمت  هوق  لقع و  هک  دنتسه  یناسک  زا  همه  دوشیم ، هدهاشم  یناسنا  هعماج  رد  هک  اوران  ياهراک  دنـسپان و  تافص 
. دـناهدش یهارمگ  راچد  هجیتن  رد  هدـیدرگ  سوه  اوه و  عباـت  فطاوع و  بولغم  ناـنآ  لـقع  ینارـسوه  یتسرپ و  دوس  یهاوخدوخ و  رثا 

هابتـشا طبخ و  دوخ  يربهر  رد  هاگچـیه  دوشیمن و  سوه  اوه و  موکحم  زگره  هک  ياهلیـسو  اـب  رگید و  هار  زا  دـیاب  لاـعتم  يادـخ  سپ 
. تسین توبن  هار  زج  هار  نیا  دیامن . توعد  يربهر و  تداعس  يوس  هب  ار  ام  دنکیمن ،

توبن لیلد 

هب هتـسباو  زین  اهنآ  شرورپ  تسا ، لاعتم  يادـخ  نآ  زا  ءایـشا  شنیرفآ  هک  نانچ  دـش  نشور  میدومن ، دـیحوت  هراـبرد  هک  ییاـهثحب  زا 
تیلاعف هب  عورـش  دوخ  صقاون  لیمکت  اقب و  يارب  شیادیپ  مد  نیتسخن  زا  هک  ناهج  ياههدـیدپ  زا  کی  ره  رتنشور ، ترابع  هب  تسوا و 

ریـس دنکیم ، زاین  یب  لماک و  ار  دوخ  ناکما ، دودح  رد  دزاسیم و  عفترم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  ياهيدنمزاین  صقاون و  هدومن ،
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يادخ رگید  لزنم ، هب  لزنم  ره  زا  شربهر ، نآ و  ریـس  هدننک  میظنت  دـهدیم ، همادا  دوخ  دوجو  هب  دـیامنیم و  اقب  طخ  رد  هک  ار  یمظنم 
. تسا لاعتم 

دوخ ياقب  رد  یـصاخ  ینیوکت  هماـنرب  ناـهج  ياههدـیدپ  عاونا  زا  عون  ره  هک  نیا  نآ  دـیآیم و  تسد  هب  یعطق  هجیتن  کـی  رظن ، نیا  زا 
هتشر کی  دوخ  ياقب  ریـس  رد  ناهج  ياههدیدپ  زا  ینیعم  هتـسد  ره  رگید  ترابع  هب  دیامنیم و  ارجا  ار  نآ  دوخ  هژیو  تیلاعف  اب  هک  دراد 

، دوشیم تیاده  اهنآ  يوس  هب  لاعتم  يادخ  هیحان  زا  هک  دراد  صخشم  فیاظو 
87 ص : مالسا ، میلاعت 

: دیامرفیم هدومن و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  میرک  نآرق  هکنانچ 
[64 [؛» يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  »

. درک شتیاده  نآ  زا  سپ  هدومرف و  اطع  ار  شاهژیو  شنیرفآ  زیچ  ره  هب  هک  تسا  یسک  نآ  ام  يادخ 
يرصانع تسام و  ياپ  ریز  هک  ینیمز  نامسآ و  ناگراتـس  تسین . راک  رد  ییانثتـسا  زگره  دنکیرـش و  مکح  نیا  رد  شنیرفآ  يازجا  همه 

. دنراد ار  لاح  نیمه  همه  ناویح  تابن و  دنزاسیم و  رادیدپ  ار  ییادتبا  ياههدیدپ  هک  یتابیکرت  دندوجوم و  نآ  رد  هک 
: تسا قرف  کی  نارگید  وا و  نایم  هک  نیا  زج  تسا ، نارگید  لاح  یمومع ، تیاده  نیا  رد  زین  ناسنا  لاح 

تادوجوم رگید  ناسنا و  نایم  قرف 

ات دوخ  یتسه  طیحم  رد  هتخادـنا و  راک  هب  ار  دوخ  هتفهن  ياهورین  عومجم  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  شیپ  لاـس  اـهنویلیم  زا  نیمز  هرک  اًـلثم 
ار دوخ  يدوجو  راثآ  دوخ ، یلاقتنا »  » و یعـضو »  » تکرح هنیمز  رد  دزادرپیم و  تیلاعف  هب  دـهدیم ، هزاجا  فلاخم  لماوع  هک  يدودـح 

دهاوخ همادا  تیلاعف  نیمه  هب  دریگن ، ار  شولج  يرتيوق  فلاخم  لماع  ات  دـنکیم و  نیمأت  ار  دوخ  ياـقب  بیترت  نیا  هب  دـهدیم و  زورب 
. درک دهاوخن  یهاتوک  دوخ  فیاظو  زا  ياهفیظو  چیه  نداد  ماجنا  زا  داد و 

هب و  نآ - ریغ  ومن و  دشر و  هیذغت و  رد  ددرگ ، لماک  یتخرد  هک  يزور  ات  هدـمآ  نوریب  هتـسه ، نایم  زا  هک  یماگنه  زا  ماداب  تخرد  اًلثم 
ماجنا رد  زگره  دنکن ، دس  ار  شهار  يرتدنمورین  فلاخم  لماع  رگا  هک  دراد  هدهع  هب  یفیاظو  دوخ - ریس  طخ  رد  رگید  ترابع 

88 ص : مالسا ، میلاعت 
ياـهتیلاعف ناـسنا  عون  یلو  تسا . روـط  نیمه  شلاـح  زین  يرگید  هدـیدپ  ره  دـنکب ، مه  دـناوتیمن  درک و  دـهاوخن  يراذـگورف  اـهنآ 

. دریگیم همشچرس  يو  میمصت  رکف و  زا  دهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  دهدیم و  ماجنا  رایتخا  هار  زا  ار  دوخ  یصاصتخا 
دـص هک  ار  يراک  دنزیمن و  زابرـس  هتفرگن ، ار  شولج  زین  یفلاخم  لماع  تسوا و  عفن  هب  دصرد  دـص  هک  يراک  ندرک  زا  اسب  هچ  ناسنا 
رهز هساک  مه  یهاگ  دنکیم و  يراددوخ  ورادشون  ندروخ  زا  یهاگ  دنکیم  باختنا  هدیمهف  هتـسناد و  دشابیم ، يو  ررـض  هب  دـص  رد 

. دشُکیم ار  دوخ  دشِکیم و  رس 
ریخ و هار  ناربمغیپ  ینعی  دوب . دهاوخن  يرابجا  يو  قح  رد  ییادخ  یمومع  تیاده  هدـش ، هدـیرفآ  راتخم  هک  يدوجوم  تسا  نشور  هتبلا 

ارف رد  نانآ  دـنناسرتیم و  ادـخ  باذـع  زا  ار  نید  ناوریپ  دـننکیم و  غالبا  مدرم  هب  لاـعتم  يادـخ  فرط  زا  ار  تواقـش  تداعـس و  رش و 
لقع هار  زا  لامجا  روط  هب  ار  دوخ  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  ناسنا  هک  تسا  تسرد  دوب . دنهاوخ  راتخم  دازآ و  اهنآ  زا  کی  ره  نتفرگ 

نیاربانب دوریم . اطخ  هار  زین  یهاگ  دـیامنیم و  يوریپ  یناسفن  ياهشهاوخ  زا  هتخاـب  ار  دوخ  ًاـبلاغ  لـقع ، ناـمه  یلو  دـنکیم ، كرد 
هب ای  دشاب  نوصم  شزغل  اطخ و  زا  یلک  هب  هار  نآ  هک  دریگ  ماجنا  لقع ، هار  رب  هوالع  يرگید  هار  زا  دیاب  ییادخ  تیاده  هک  تسا  یعطق 

. دیامن دییأت  رگید  هار  کی  زا  دنامهفیم ، مدرم  هب  ًالامجا  لقع  هار  زا  هک  ار  دوخ  ياهروتسد  لاعتم  يادخ  رگید  ترابع 
هب دنامهفب و  دوخ  ناگدنب  زا  یکی  هب  یحو »  » هار زا  ار  دوخ  شخب  تداعـس  ياهروتـسد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  توبن  هار  نامه  هار ، نیا 
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. دیامن راداو  تاروتسد  نآ  تعباتم  هب  دیدهت ، قیوشت و  میب و  دیما و  هار  زا  ار  نانآ  دناسرب و  مدرم  هب  ار  اهنآ  هک  دهد  تیرومأم  يو 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

َنیِرِّشَبُم اًلُسُر  ِهِدَْعب ...  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  »
89 ص : مالسا ، میلاعت 

[65 [؛» ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِْذنُم  َو 
 ... میدرک یحو  دندوب  يو  زا  سپ  هک  یناربمایپ  حون و  هب  هک  نانچ  میدرک  یحو  وت  هب  ام 

ادـخ باـقع  زا  ار  نادرمتم  دـنتخاسیم و  راودـیما  ار  ناـنآ  هدادیم  باوـث  هدژم  نید  ناوریپ  هب  هک  میداتـسرف  مدرم  يوـس  هـب  یناربـمغیپ 
. دنشاب هتشادن  تجح  ادخ  رب  تیاده  عون  نیا  نتشادن  هطساو  هب  مدرم  ناربمایپ ، زا  سپ  هک  نآ  ات  دندیناسرتیم ،

ربمایپ تافص 

رـشب تداعـس  نماض  هک  ینیناوق  فراعم و  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یخرب  یبیغ  میلعت  اب  دیاب  لاعتم  يادخ  هک  دش  مولعم  تشذگ ، هچنآ  زا 
. دتسرفب نانآ  يوس  هب  هتخاس ، هاگآ  دشابیم 

مدرم يوس  هب  ادـخ  شیپ  زا  هک  ار  ییاهمایپ  عومجم  دوشیم و  هدـیمان  ادـخ  هداتـسرف  ربمایپ و  تسا ، ییادـخ  ياهمایپ  لماح  هک  یناـسنا 
. دنیوگیم نید  هدروآ 

: دیاب ربمایپ  هک  دش  نشور  زین  و 
نآ ات  دباین ، هار  يو  هب  ینهذ  رگید  ياهتفآ  یـشومارف و  هنوگچـیه  دـشاب و  موصعم  نوصم و  اطخ  زا  دوخ  تیرومأم  نداد  ماجنا  رد  . 1
دوخ فده  هب  یهلا  تیادـه  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـناسرب ، مدرم  هب  هابتـشا  شزغل و  نودـب  تسا  هتـشاد  تفایرد  ار  هچنآ  دـناوتب  هک 

. دنامیم زاب  ریثأت  زا  ناسنا  دروم  رد  هداتفا  دوخ  تیلک  زا  یمومع  تیاده  نوناق  دسریمن و 
شرادرک هک  یسک  اریز  دنامیمن ، غیلبت  يارب  يرثا  تیصعم ، دوجو  اب  هچ  دشاب ، نوصم  تیـصعم  شزغل و  زا  دوخ  راتفگ  رادرک و  رد  . 2

شیداّیش ییوگغورد و  رب  لیلد  ار  شرادرک  یتح  دنتسین و  لئاق  شراتفگ  يارب  یشزرا  مدرم  تسا ، فلاخم  شراتفگ  اب 
90 ص : مالسا ، میلاعت 

«! درکیم لمع  دوخ  هتفگ  هب  تفگیم  تسار  رگا  : » هک دنریگیم 
تیـصعم اطخ و  زا  ربمایپ  تسا  مزال  دـشاب  رثؤم  حیحـص و  غیلبت  هک  نیا  يارب  تفگ : درک و  عمج  ترابع  کی  رد  ناوتیم  ار  رما  ود  نیا 

: دیامرفیم هدومن ، هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دشاب ، موصعم 
اوُغَْلبَأ ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَـصَر * ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَـف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ * ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  ـالَف  ِْبیَْغلا  ُِملاـع  »

[66 [؛» ْمِهِّبَر ِتالاسِر 
ربمایپ  ) ددنـسپیم راک  نیا  يارب  شیادخ  هک  یـسک  رگم  دـنکیمن ، طلـسم  ار  یـسک  دوخ  بیغ  هب  تسا ، وا  شیپ  بیغ  ملع  هک  ییادـخ 

. دوش غالبا  مدرم  هب  هدروخن  تسد  ییادخ  ياهمایپ  ات  دهدیم ، رارق  تبقارم  تحت  ار  وا  لاعتم  يادخ  تروص  نیا  رد  و  هدیدنسپ )
دنوشیم و هدرمش  هدیدنسپ  تافـص  زا  همه  اهنیا  اریز  دشاب ، هتـشاد  اهنآ  ریغ  تلادع و  تعاجـش و  تفع و  دننام  ار  یقالخا  لئاضف  . 3

. دوشیمن رادهکل  یقالخا  لیاذر  اب  زگره  دنکیم ، لماک  يوریپ  نید  زا  تسا و  نوصم  تیصعم  هنوگ  ره  زا  هک  یسک 
91 ص : مالسا ، میلاعت 

رشب نایم  رد  ناربمایپ 
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هراشا

خیراـت فـصو  نیا  اـب  یلو  دـناهدومن ، ماـیق  قـح  هار  هب  توـعد  هب  هک  دـناهدوب  یناربماـیپ  رـشب  ناـیم  رد  هـک  تـسا  ملـسم  خـیرات ، هار  زا 
نآرق دشابیم و  ماهبا  زا  یلاخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یناگدنز  خیرات  اهنت  تسین . نشور  نادـنچ  ناشیگدـنز ،

دـصقم و هتخاس ، نشور  زین  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  توعد  عوضوم  تسا  لماش  ار  ینید  هیلاع  دـصاقم  ترـضح ، نآ  ینامـسآ  باتک  میرک 
. دنکیم نایب  مه  ار  نانآ  فده 

دیحوت و هب  هملک ، قافتا  هب  دناهدمآ و  مدرم  يوس  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  يرایـسب  ناربمایپ  هک  نیا  يارب  دنکیم  حیرـصت  میرک  نآرق 
: دیامرفیم هک  نانچ  دناهدرک ، توعد  قح  نید 

[67 [؛» ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  »
. دینک تدابع  ارم  تسین ، ییادخ  نم  زج  هک  میدرکیم  یحو  يو  هب  هک  نآ  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  وت  زا  شیپ 

ناربمغیپ ریاس  مزعلاولوا و  ناربمغیپ 

هراشا

: هیآ نیا  رد  هک  دنرفنجنپ  دناهدوب ، لقتسم  میلاعتو  ینامسآ  باتک  ياراد  هک  یناربمغیپ 
92 ص : مالسا ، میلاعت 

اُوقَّرَفَتَت َو ال  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاـحُون  ِِهب  یَّصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  »
[68 «.] ِهِیف

، دنتعیرـش باتک و  بحاص  هک  ار  نت  جنپ  نیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ، حون ، تسا : هدـش  هراشا  نانآ  هب 
ناربمغیپ تسا و  هتشاد  ياهداتسرف  یتما  ره  هکلب  دناهدوبن ، نت  جنپ  نیا  هب  رـصحنم  ادخ ، ناگداتـسرف  یلو  دنیوگیم ، مزعلاولوا  ناربمغیپ 

. تسا هدشن  رکذ  نانآ ، رفن  تسیب  زا  رتشیب  مان  میرک  نآرق  رد  هک  دناهدش  هداتسرف  رشب  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  رایسب ،
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  نانچ 

[69 «] َْکیَلَع ْصُصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکیَلَع  انْصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم  »
[71 «.] ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  : » دیامرفیم زاب  و  [ 70 «] ٌلوُسَر ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  : » دیامرفیم و 

نیمه هب  دناهدرک و  توعد  ناربمغیپ  نامه  تعیرـش  يوس  هب  ار  رـشب  دناهدمآ ، مزعلاولوا  ناربمغیپ  زا  کی  ره  زا  دـعب  هک  یناربمغیپ  يرآ 
لبق و نارمبغیپ  متخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  مرکا  ربمغیپ  دنوادخ ، هک  نیا  ات  تشاد  همادا  توعد  تثعب و  بیترت ،

نید هجیتن  رد  هدیدرگ و  ینامسآ  باتک  نیرخآ  وا ، ینامسآ  باتک  تخیگنارب و  یبهذم ، تاررقم  نیرتلماک  اهروتـسد و  نیرخآ  غالبا 
. دوب دهاوخ  هدنز  هشیمه  يارب  وا  تعیرش  هدنام و  یقاب  تمایق  ات  ترضح ، نآ 

حون ترضح  . 1

ینامسآ باتک  تعیرش و  اب  تخیگنارب و  ار  وا  نابرهم  يادخ  هک  يربمغیپ  نیتسخن 
93 ص : مالسا ، میلاعت 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب مالسلا  هیلع  حون  داتسرف ، تیرشب  ناهج  يوس  هب 
وا صصق  زا  هک  نانچ  درکیم . توعد  یتسرپتب  كرش و  زا  بانتجا  یتسرپ و  هناگی  دیحوت و  يوس  هب  ار  زور  نآ  رشب  مالسلا  هیلع  حون 

، لالدتسا هار  زا  دومنیم و  تخس  هزرابم  يرگدادیب ، متـس و  نتخاس  نک  هشیر  یتاقبط و  فالتخا  عفر  يارب  وا  تسادیپ ، میرک  نآرق  رد 
. درکیم دزشوگ  ار  دوخ  تامیلعت  تشاد ، یگزات  يزور  نآ  رشب  يارب  هک 

هب لاعتم  يادخ  دومرف و  تیاده  ار  یمک  تعامج  دوب ، نابیرگ  هب  تسد  شکرس  جوجل و  نادان و  نامدرم  اب  هک  يزارد  راگزور  زا  سپ 
شیوخ ناوریپ  زا  ياهدع  اب  هک  مالسلا  هیلع  حون  دومن و  كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  كاله و  ار  رافک  داتـسرف  هک  ینافوط  هطـساو 

. دنتخیر ناهج  رد  ون  زا  ار  ینید  هعماج  کی  هدولاش  دندوب ، هتفای  تاجن 
هیاس رد  تسا و  هدرک  هزرابم  نایغط  دادیب و  متـس و  اب  هک  تسا  ییادخ  رومأم  نیتسخن  دیحوت و  تعیرـش  راذـگ  هیاپ  یمارگ ، ربمغیپ  نیا 

اپ رب  تیرـشب  ناج  ات  هک  هتفای  صاصتخا  یمالـس  دورد و  هب  لاـعتم  يادـخ  زا  هدومن ، تقیقح  قح و  نید  هب  هک  اـهبنارگ  تمدـخ  نیمه 
[72 «.] َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  : » دوب دهاوخ  هدنیاپ  هدنز و  تسا 

میهاربا ترضح  . 2

یتسرد ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  زین  نارگید  حـلاص و  دوه و  دـننام : يرایـسب  ناربمایپ  هک  نیا  اب  تشذـگ  حون  ناـمز  زا  يزارد  راـگزور 
دوخ هغلاب  تمکح  اب  لاعتم  يادخ  دـش و  ریگناهج  هرخالاب  تفرگیم ، قنور  یتسرپتب  كرـش و  رازاب  زور  هب  زور  دـندومرفیم  يربهر 

. تخگینارب ار  مالسلا  هیلع  میهاربا 
یگناگی درک و  وجوتسج  ار  تقیقح » ، » دوخ شیالآ  یب  كاپ و  داـهن  اـب  هک  دوب  يرطف  ناـسنا  کـی  لـماک  هنومن  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

اب دوب  هدنز  ات  تفایرد و  ار  شنیرفآ  يادخ 
94 ص : مالسا ، میلاعت 

. دومن هزرابم  ملظ  كرش و 
رود يراغ  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  دـنکیم ، دـیکأت  ار  نآ  زین  تیب  لها  همئا  رابخا  تسادـیپ و  میرک  نآرق  تایآ  زا  هک  نانچ  میهاربا 

. دیدیم دروآیم ، بآ  اذغ و  يو  يارب  یهاگهگ  هک  ار  دوخ  ردام  اهنت  دینارذگیم و  رهش  ياغوغ  رپ  یگدنز  مدرم و  يوهایه  زا 
یگزات يو  يارب  داتفایم  هچ  ره  هب  شرظن  یلو  دمآ  دوب ، شیومع  هک  رزآ  شیپ  دش و  رهـش  هجوتم  دمآ ، نوریب  ردام  لابند  هب  يزور  ... 

دوب ییایـشا  شنیرفآ  هجوتم  یمارآ  یباتیب و  تیاهن  اب  بجعت ، تریح و  نارازه  نایم  رد  شکاپ  داهن  دوب . روآ  تفگـش  رایـسب  تشاد و 
ار اهنآ  نارگید  رزآ و  هک  دید  ییاهتب  دوب ...  اهنآ  شنیرفآ  تلع  شیادیپ و  زار  ندرک  ادیپ  يوجوتسج  رد  درکیم و  هدـهاشم  هک 
. درکن عناـق  ار  وا  دـنداد ، يو  هب  اـهنآ  تیبوبر ! هراـب  رد  هک  یحیـضوت  یلو  دومن ! لاؤس  اـهنآ  تیوه  زا  دـندیتسرپیم ! دندیـشارتیم و 

دنچ یتعاس  زا  سپ  اهنآ  زا  کی  ره  نوچ  دندیتسرپیم و  ار  دیشروخ  یهورگ  هام و  یهورگ  هرهز و  هراتس  هک  دید  ار  مدرم  زا  یهورگ 
. درک داقتعا  یب  اهنآ  تیبوبر  هب  تبسن  ار  میهاربا  دندرکیم ، بورغ 

همهاویب و یتسرپتب  كرش و  زا  ار  شیوخ  يرازیب  هناگی و  يادخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  شتـسرپ  لحارم ، نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
هار دوخ  هب  یگتسخ  یتسس و  نیرتمک  هک  نآ  یب  و  تشادن ، كرـش  یتسرپتب و  اب  هزرابم  زج  يرکف  رگید  درک و  مالعا  مدرم  هب  ساره 

. دومرفیم توعد  دیحوت  يوس  هب  ار  ناشیا  درکیم و  هزرابم  ناتسرپتب  اب  دهد ،
، دشیم هدرمش  تیانج ! نیرتگرزب  مدرم  شیپ  هک  هیـضق  نیمه  رطاخ  هب  تسکـش و  ار  اهتب  هدرک ، ادیپ  هناختب  هب  یهار  ماجنارـس  ... 
. دمآ نوریب  شتآ  زا  ملاس  دومرف و  يرادهگن  ار  يو  لاعتم  يادخ  یلو  دنتخادنا ، شتآ  هب  تافیرشت  ماجنا  زا  دعب  و  دندرک . شاهمکاحم 

دوخ توعد  هب  ناماس  نآ  رد  دومرف و  ترجاهم  نیطسلف  هیروس و  يوس  هب  دوب ، شیلصا  هاگداز  هک  لباب  روشک  زا  يدنچ  زا  سپ  میهاربا 
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. داد همادا 
95 ص : مالسا ، میلاعت 

رد ار  لیعامسا  رصم ...  برع  ردپ  لیعامـسا  يرگید  دشابیم و  لیئارـسا  ردپ  قاحـسا  یکی  هک  دش  دنزرف  ود  ياراد  دوخ  رمع  رخاوا  رد 
ياج هنکس  زا  یلاخ  فلع و  بآیب و  ینیمز  رد  هماهت  ياههوک  نایم  رد  هدرب  زاجح  هب  شردام  اب  ادخ  رما  هب  یگراوخریـش  ماگنه  نامه 
روهظ ات  هک  دومرف  عیرـشت  ار  جح  لمع  داهن و  انب  ار  هبعک  هناخ  دعب  درک . توعد  دیحوت  هب  ار  نیـشن  هیداب  ياهبرع  هلیـسو  نیدب  و  داد ،

. دوب جیار  اهبرع  نایم  رد  مرکا ، ربمغیپ  توعد  مالسا و 
ناوریپ مالسا و  مان  هب  ار  ادخ  نید  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  تشاد و  ینامـسآ  باتک  نآرق ، صن  هب  و  تسا ، ترطف  نید  بحاص  میهاربا 

اریز دوشیم ، یهتنم  ترـضح  نآ  هب  ناهج  رد  دشاب ، مالـسا  تینارـصن و  تیدوهی و  هک  يدـیحوت  نایدا  دـناوخ و  نیملـسم  مان  هب  ار  نآ 
طخ رد  يو  لسن  زا  همه  دنشابیم ، هدربمان  نید  هس  نایاوشیپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  حیسم و  ترضح  میلک و  ترـضح 

. دناهدوب يو  توعد 

میلک یسوم  ترضح  . 3

( بوقعی  ) لیئارـسا دـالوا  زا  تسا و  تعیرـش  باـتک و  بحاـص  مزعلاولوا و  ناربـمغیپ  زا  ربـمغیپ  نیموـس  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 
. دشابیم

تلذ و لاح  رد  اهیطبق  نایم  رـصم ، رد  لیئارـساینب  هک  دـش  دـلوتم  یتقو  ترـضح  نآ  دراد . ییاـغوغرپ  یناگدـنز  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
! دندیربیم رس  ار  ناشناکدوک  [ 73] نوعرف رما  هب  دنتسیزیم و  تراسا 

اهر لین  دور  رد  هتشاذگ و  نیبوچ  یقودنص  رد  ار  یـسوم  دوب ، هدش  هداد  روتـسد  يو  هب  باوخ  رد  هچنآ  قبط  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ردام 
. دروآ نوعرف  رصق  رانک  هب  هرسکی  هداد و  تکرح  ار  قودنص  بآ ، درک .

96 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنتفای قودنص  نایم  رد  یکدوک  دندرک  زاب  هک  یتقو  دنتفرگ  ار  قودنص  نوعرف ، رما  هب 

ًاقافتا هک  هیاد - هب  دندرک و  لوبق  يدنزرف  هب  ار  وا  دنتشادن  دنزرف  نوچ  درک و  رظنفرص  كدوک  نتـشک  زا  هکلم ، رارـصا  رثا  رد  نوعرف 
. دندرپس دوب - شردام  نامه 

هب درک و  رارف  رـصم  زا  نوعرف  سرت  زا  یلتق ، هثداـح  رثا  رد  نآ  زا  سپ  دوب . نوعرف  راـبرد  رد  یناوج  نس  لـیاوا  اـت  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
ار وا  نادنفـسوگ  لاـس  نیدـنچ  درک و  جاودزا  وا  نارتخد  زا  یکی  اـب  دروخرب و  مالـسلا  هیلع  ربـمغیپ  بیعـش  هب  اـجنآ  رد  تفر و  نیدـم 
رد دـش و  رـصم  هجوتم  دوب  هدرک  هیهت  هک  یمـشح  اب  تشادرب  ار  دوخ  رـسمه  داتفا و  دوخ  هاگداز  رکف  هب  لاس  دـنچ  زا  سپ  دـینارچیم .

نید هب  ار  نوعرف  هک  تفای  تیرومأم  دش و  هدیزگرب  تلاسر  يارب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  دیـسر ، انیـس  روط  هب  هنابـش  هک  یتقو  هار  يانثا 
. دهد رارق  دوخ  ریزو  ار  نوراه  دوخ  ردارب  دشخب و  تاجن  نایطبق  تسد  زا  ار  لیئارساینب  و  دنک . توعد  دیحوت 

یفرعم نایادخ  زا  یکی  رـصم ، مدرم  هب  ار  دوخ  یلو  دوب  تسرپتب  دوخ  هک  نوعرف  یهلا ، ماغیپ  ندـیناسر  تیرومأم و  غالبا  زا  سپ  یلو 
. درکن نیمأت  ار  لیئارساینب  يدازآ  تفریذپن و  ار  ترضح  نآ  تلاسر  درکیم !

زج یلمعلاسکع  وا ، موق  نوعرف و  داد ، ناشن  يرایسب  تازجعم  درک و  توعد  دیحوت  هب  ار  مدرم  اهلاس  مالسلا  هیلع  یـسوم  هک  نیا  اب  و 
. دندادن ناشن  ییوختشرد  یتخس و 

خرس يایرد  هب  هک  یتقو  درک ، رارف  انیس  يارحص  هب  ور  رصم  زا  هنابش  داد و  چوک  ار  لیئارساینب  ادخ ، رما  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  هرخالاب 
. درک بیقعت  ار  نانآ  دوخ  نایرکشل  اب  هتفای  عالطا  نایرج  زا  زین  نوعرف  دیسر 
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دعب دندش . قرغ  شنایرکشل  نوعرف و  یلو  تشذگ ، نآ  زا  دوخ  موق  اب  تفاکش و  ار  ایرد  زاجعا  هار  زا  یهلا و  رما  هب  مالسلا  هیلع  یسوم 
. تخاس رقتسم  لیئارساینب  نایم  رد  ار  یمیلک  تعیرش  دومرف و  لزان  یسوم  هب  ار  تاروت  دنوادخ  هعقاو ، نیا  زا 

97 ص : مالسا ، میلاعت 

حیسم یسیع  ترضح  . 4

ریغ روط  هب  ترضح  نآ  دلوت  تسا . تعیرش  باتک و  بحاص  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  ربمغیپ  نیمراهچ  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترضح 
يو رب  ادخ  بناج  زا  سدقلا  حور  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  سدـقملاتیب »  » رد دوب  اسراپ  ياهزیـشود  هک  میرم  شردام  تسا . هدوب  يداع 

. درک روراب  حیسم  هب  ار  وا  یناحور  یمد  اب  داد و  يو  هب  ار  حیسم  هدژم  هدش و  لزان 
ردام زا  دـمآ و  رد  نخـس  هب  هراوهگ  رد  دـندزیم ، شردام  هب  مدرم  هک  ییاوران  ياهتمهت  لباقم  رد  دـلوت ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  حیـسم 

اب ار  یـسوم  تعیرـش  تخادرپ و  مدرم  توعد  هب  یناوج  نس  رد  نآ  زا  سپ  داد . ربـخ  مدرم  هب  ار  دوخ  باـتک  توبن و  درک و  عاـفد  دوخ 
نآ موق   ) دوهی دش ، رشتنم  شتوعد  هک  يدنچ  زا  سپ  داتسرف . فانکا  فارطا و  هب  یناغلبم  دوخ  نییراوح  زا  و  دومرف . ایحا  یمک  تارییغت 

!. دنتخیوآ راد  هب  هتفرگ و  يو  ياج  هب  ار  يرگید  سک  دوهی ، داد و  تاجن  ار  وا  دنوادخ  یلو  دندمآرد ، يو  لتق  ددص  رد  ترضح )
هک دنکیم  تابثا  لیجنا  مان  هب  ینامـسآ  یباتک  ترـضح  نآ  يارب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  هتکن  نیا  رکذت 
يو توعد  تریـس و  رد  يو  نوـیراوح  ناراـی و  طـسوت  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ییاـهلیجنا  زا  ریغ  نآ  و  تسا . هدـش  لزاـن  وا  رب 

. دش هتخانش  تیمسر  هب  لیجانا  نآ  نایم  زا  تسا ، انحوی  یتم و  سقرم ، اقول ، فیلأت  هک  لیجنا  راهچ  تسا و  هدش  هتشون 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دمحم  ترضح  . 5

هتـشذگ ناربمغیپ  همه  یناگدنز  خیرات  زا  رتنشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللادبع  نب  دـمحم  ترـضح  ام  یمارگ  ربمغیپ  یناگدـنز  خـیرات 
، خیرات تالوحت  نامز و  رورم  رثا  رد  اریز  دشابیم ،

98 ص : مالسا ، میلاعت 
رد و  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ماهبا  تروص  ناشیگدنز  خیرات  هدش و  فیرحت  هنافسأتم  نیشیپ  ناربمایپ  تیصخش  یتح  تعیرـش و  باتک و 
زا هدیسر  ام  هب  يو  یمارگ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  مالسا و  ینامسآ  باتک  هلیسو  هب  هک  یبلاطم  زج  تقیقح 
هک تسا  راـیتخا  رد  ینـشور  خـیرات  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  یگدـنز  زا  یلو  تـسین ، تـسد  رد  ینـشور  زیچ  رگید  ياـههار 

. دهدیم ناشن  یفاک  هزادنا  هب  ار  ترضح  نآ  یناگدنز  تایصوصخ 
. تسا هداتسرف  نایناهج  يوس  هب  رشب ، تیاده  يارب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  يربمایپ  نیرخآ  مالسا ، یمارگ  ربمغیپ 

هب یـسانشادخ  یتسرپ و  هناگی  زا  مدرم  دوب و  هدنامن  شیب  یمان  دیحوت  نید  زا  هک  تسیزیم  یلاح  رد  تیناسنا  ناهج  شیپ  نرق  هدراهچ 
تب  » هب لـیلخ  میهاربا  نید  و  هناـختب »  » هب همظعم  هبعک  دوب . هتـسبرب  تخر  ناـنآ  هعماـج  زا  تلادـع ، تیناـسنا و  بادآ  هدـنام و  رود  یلک 

. دوب هدش  لیدبت  یتسرپ »
موق دـشیم ! هرادا  بیترت  نامه  هب  دنتـشاد ، اهنیا  ریغ  نمی و  زاجح و  رد  هک  رهـش  نیدـنچ  یتح  دوب و  یلیاـبق  یگدـنز  برع ، یگدـنز 

، یـشایع یتـفعیب ، بدا ، گـنهرف و  نتـشاد  ياـج  هـب  دنتـسیزیم . لاوـحا  عاـضوا و  نیرتهداـتفا  بـقع  طیارــش و  نـیرتتسپ  رد  برع 
ینزهار يدزد و  هار  زا  مدرم  رتشیب  یگدنز  دندرکیم . روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  دوب . جیار  يرما  نانآ  نایم  رد  يزابرامق  يراوخبارش و 

! تفریم رامش  هب  راختفا  نیرتالاب  يرگمتس  يزیرنوخ و  دشیم . نیمأت  رگیدمه  نایاپراهچ  ییاراد و  لاوما و  تراغ  لتق و  و 
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نآرقو تخیگنارب  نایناهج  يربهر  تیاده و  نانآ و  حالـصا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نابرهم  يادخ  یطیحم ، نینچ  رد 
رومأم ار  ترضح  نآ  دومرف و  لزان  يو  رب  دوب ، دنمدوس  ياهزردنا  دنپ و  تلادع و  يارجاو  یسانشادخو  هقح  فراعم  رب  لمتـشم  هک  ار 

. دنک توعد  قح  زا  يوریپ  تیناسنا و  يوس  هب  ار  مدرم  ینامسآ ، دنس  نآ  اب  هک  تخاس 
99 ص : مالسا ، میلاعت 

نیرتلیـصا و هک  ياهداوناخ  کی  رد  هکم »  » رهـش رد  ترجه - زا  لبق  لاس   53 يدالیم - لاـس 570  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. تشگ دلوتم  دشیم ، هدرمش  یبرع  هداوناخ  نیرتفیرش 

، رگید لاس  ود  زا  سپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردام  هک  دوب  هلاس  شـش  تشذـگرد و  شردـپ  دوش ، دـلوتم  رداـم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هتبلا 
دوـخ ناـبرهم  يوـمع  میقتـسم  تلاـفک  تحت  ترـضح  نآ  تفگ و  یگدـنز  دوردـب  تشاد ، ار  وا  یتسرپرـس  هک  بلطملادـبع »  » شدـج

. دمآ رد  مالسلا - هیلع  یلع  نانمؤمریما  ردپ  بلاطوبا -
وا يرادـهاگن  تیامح و  رد  هتـسویپ  ترجه  زا  لبق  هام  دـنچ  ات  هتـشاد و  یمارگ  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  دـننام  ار  ترـضح  نآ  بلاـطوبا 

. تشادیمن اور  ياهحماسم  نیرتکچوک  دوب و  اشوک 
تراجت هیروس  ًاصوصخم  رواجم  ياهروشک  اب  زین  یهاگ  دنتخادرپیم و  رتش  دنفـسوگ و  نتـشادهگن  هب  بارعا ، ریاس  دننام  هکم ، بارعا 

. دنتشادن دوخ  ناکدوک  شرورپ  شزومآ و  رد  یمامتها  هنوگچیه  هدوب و  داوسیب  یمدرم  و  دندرکیم ،
زایتما هدیدنسپ  فاصوا  هلسلس  کی  اب  یگدنز  زاغآ  نامه  زا  یلو  دوب ، هتفرگن  دای  ار  نتـشون  ندناوخ و  دوخ  موق  دننام  زین  ترـضح  نآ 

. دیتسرپیمن تب  زگره  تشاد .
نیمه هب  و  دوب ...  تیافک  لقع و  اب  دومنیم . زیهرپ  کبس  هدیدنسپان و  تشز و  ياهراک  زا  درکیمن ، تنایخ  يدزد و  تفگیمن . غورد 
ًابلاـغ اـهبرع  هک  ناـنچ  دـش . فورعم  نیما » دـمحم   » هـب درک و  ادـیپ  مدرم  ناـیم  رد  یهجوـت  لـباق  تیبوـبحم  یناـمز  كدـنا  رد  بـبس 

. دنتفگیم اهنخس  يو  تیافک  تناما و  زا  دندرپسیم و  وا  هب  ار  دوخ  ياهتناما 
یتسار و هجیتن  رد  داد و  رارق  دوخ  تراجت  لوئـسم  ار  وا  يربک » هجیدخ   » هکم دنمتورث  ناوناب  زا  یکی  هک  تشاد  لاس  تسیب  دودـح  رد 

نآ يراوگرزب  تیصخش و  بوذجم  شیپ  زا  شیب  ًاعبط  دیدرگ و  شدیاع  ناوارف  دوس  تراجت  زا  ترـضح  نآ  تیافک  لقع و  یتسرد و 
نآ زا  سپ  داد و  جاودزا  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  هرخالاب  دش و  ترضح 

100 ص : مالسا ، میلاعت 
. تشاد لاغتشا  دوخ  رسمه  يراجت  راک  همادا  هب  اهلاس  زین 

وکین هدیدنـسپ و  یقالخا  هک  نیا  زج  دـشیم  هدرمـش  نانآ  زا  یکی  تشاد و  فراعتم  شزیمآ  مدرم  اب  یگلاس  لهچ  نس  ات  ترـضح  نآ 
تشادن یبلطهاج  یلدگنس و  يرگمتس و  هویـش  تشگیمن و  دندوب ، هدولآ  نارگید  هک  یتشز  ياهراتفر  اهرادرک و  درگ  زگره  تشاد و 

. دوب هدرک  بلج  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  دامتعا  مارتحا و  بیترت  نیا  هب 
نآ داتفا . هعزانم  هرجاشم و  لیابق  ناـیم  دوسـالا » رجح   » بصن تیلوا  رطاـخ  هب  دـندرکیم  ریمعت  ار  هبعک  هناـخ  اـهبرع ، یتقو  هک  ناـنچ 

لیابق ناگرزب  دنتشاذگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوسالا » رجح   » هدرک نهپ  ییابع  دومرف  رما  زین  وا  دنداد . رارق  مَکَح »  » قافتا روط  هب  ار  ترـضح 
تشک و نودب  تعامج  شکمشک  بیترت  نیدب  دومن و  بصن  شدوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  ترـضح  نآ  دندرک و  دنلب  ار  ابع  فارطا 

. تفای همتاخ  يزیرنوخ ، راتشک و 
یتسرپتب یفارخ  دیاقع  اب  نوچ  دوب ، نادرگور  اهتب  شتـسرپ  زا  دیتسرپیم و  یگناگی  هب  ار  ادـخ  هکنیا  اب  تثعب  زا  شیپ  ترـضح  نآ 

مارتحا اب  ناشنایم  رد  يراصن  دوهی و  دـننام . رگید  نایدا  نابحاص  هک  نانچ  دنتـشادن ، وا  اب  يراک  مدرم  درکیمن ، هزرابم  میقتـسم  روط  هب 
. دندشیمن ناشمحازم  اهبرع  دنتسیزیم و 
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بهار ياریحب  يارجام 

هراشا

« ماش  » راپسهر تراجت  يارب  بلاطوبا  دوب ، هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  تسیزیم و  بلاطوبا  دوخ  يومع  شیپ  ترـضح  نآ  هک  ییاهلاس 
. درب هارمه  دوخ  اب  زین  ار  ترضح  نآ  دش و 

دندیسر يرصب »  » رهش هب  هدش و  هیروس  نیمزرس  دراو  ات  دندومیپیم  هار  یناوارف ، هراجتلا  لام  هارمه  هب  يریثک  عمج  دوب و  ینیگنـس  هلفاق 
لها هدمآ ، نوریب  رید  زا  تشاد  بقل  اریحب »  » هک یبهار  دنتخادرپ . تحارتسا  هب  دندز و  هاگرخ  همیخ و  هدمآ ، نییاپ  يرید  یکیدزن  رد  و 
یلـص دمحم  ترـضح  ردارب ، دنزرف  زین  بلاطوبا  دـندش . دراو  رید  هب  دـنتفریذپ و  ار  اریحب »  » توعد همه  درک . توعد  ینامهم  هب  ار  هلفاق 

. تفر اریحب »  » ینامهم هب  نیریاس  اب  هتشاذگ  ناشدوخ  ثاثا  يولهپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
. دیروایب زین  ار  وا  تفگ : اریحب  دـناهدمآ . همه  تسا ، رتلاسدرخ  همه  زا  هک  یناوج  زج  تفگ : بلاطوبا  دـناهدمآ ؟ همه  ایآ  دیـسرپ  اریحب 

. دمآ بهار  شیپ  دناوخارف و  دوب ، هداتسیا  ینوتیز  تخرد  ریز  رد  هک  ار  ترضح  نآ  بلاطوبا 
دزن زین  بلاطوبا  دیـشک ، يرانک  هب  ار  ترـضح  نآ  سپ  مراد ! ینخـس  وت  اب  ایب  کـیدزن  تفگ : هدرک  ترـضح  نآ  هب  یقیمع  هاـگن  اریحب 

. تفر ناشیا 
دندوب تب  ود  مان  يّزع  تال و  یهد - خساپ  هک  مهدیم  تدنگوس  يّزع ! تال و  هب  مسرپیم و  يزیچ  وت  زا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  اریحب 

ار اهنآ  هکم  مدرم  هک 
102 ص : مالسا ، میلاعت 

-. دندیتسرپیم
. دنشابیم تب  ود  نیا  نم  شیپ  ءایشا  نیرتضوغبم  دومرف : ترضح  نآ 

وت ماهتفگن ، غورد  زگره  میوگیم و  تسار  هشیمه  نم  دومرف : ییوگب ؟ تسار  هک  مهدیم  دـنگوس  هناـگی  يادـخ  هب  ار  وت  تفگ : اریحب 
! نکب ار  تدوخ  لاؤس 

؟ يراد تسود  رتشیب  ار  زیچ  هچ  تفگ : اریحب 
! ار ییاهنت  دومرف :

هاگن نآ  يوس  هب  هک  يراد  تسود  ینکیم و  هاگن  رتشیب  زیچ  هچ  هب  تفگ : اریحب 
؟ ینک

. تسه نآ  رد  هک  یناگراتس  نامسآ و  دومرف :
. درک هاگن  يو  یناشیپ  هب  تقد  هب  اریحب  یلو  درک ، توکس  ترضح  ینکیم ؟ رکف  هچ  تفگ : اریحب 

؟ یباوخیم هشیدنا  هچ  هب  ماگنه و  هچ  تفگ : اریحب 
! مباییم اهنآ  يالاب  ار  دوخ  دوخ و  ناماد  رد  ار  اهنآ  مرگنیم و  ار  ناگراتس  هتخود ، نامسآ  هب  مشچ  هک  یماگنه  دومرف :

؟ ینیبیم مه  باوخ  ایآ  تفگ : اریحب 
. منیبیم ار  نامه  زین  يرادیب  رد  منیب ، باوخ  رد  ار  هچ  ره  و  يرآ ، ومرف :
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؟ ینیبیم یباوخ  هچ  اًلثم  تفگ : اریحب 
. دش شوماخ  زین  اریحب  درک ! توکس  - 

؟ منیبب ار  وت  هناش  ود  فتک و  نایم  تسا  نکمم  ایآ  تفگ : فقوت  یکدنا  زا  سپ  اریحب 
! نیبب ایب و  دومرف : دنک  تکرح  دوخ  ياج  زا  هک  نیایب  ترضح 

درک و یهاگن  هاگنآ  دش ، رادـیدپ  هایـس  یلاخ  دز و  رانک  شاهناش  يور  زا  ار  ترـضح  نآ  سابل  دـمآ و  کیدزن  هتـساخ  رب  اج  زا  اریحب 
. تسا نامه  تفگ : دوخ  بل  ریز 

... ؟ ییوگیم هچ  تسا ؟ مادک  دیسرپ  بلاطوبا 
103 ص : مالسا ، میلاعت 

؟ دراد یتبسن  هچ  وت  اب  ناوج  نیا  وگب  تفگ : اریحب 
: تفگ تشادیم ، تسود  دوخ  نادنزرف  دننام  ار  ترضح  نآ  هکییاجنآ  زا  بلاطوبا 

! تسا نم  دنزرف 
. دشاب هدرم  دیاب  ناوج  نیا  ردپ  هن ، تفگ : اریحب 

. تسا نم  ردارب  دنزرف  ناوج  نیا  يرآ  یتسناد ؟ اجک  زا  وت  تفگ :
دننیبب و نارگید  ماهدید ، نم  هک  ار  هچنآ  رگا  تسا . روآتفگش  ناشخرد و  یـسب  ناوج  نیا  هدنیآ  نک ! شوگ  تفگ : بلاطوبا  هب  اریحب 

. رادهگن نک و  ناهنپ  نانمشد  زا  ار  وا  دنشکیم ، دنسانشب  ار  وا 
؟ تسیک وا  وگب  تفگ : بلاطوبا 

. دشابیم هراب  نیا  رد  ینشور  هناشن  وا ، فتک  نایم  رد  گرزب و  ربمغیپ  کی  ياهمشچ  تمالع  وا  ياهمشچ  رد  تفگ : اریحب 

بهار ياروطسن  ناتساد 

مالغ هجیدـخ  دـیدرگ . ماش  مزاع  يربک » هجیدـخ   » هراجتلالام اب  تراجت ، لماع  تمـس  هب  ترـضح  نآ  رگید ، راب  لاـس  دـنچ  زا  سپ  ... 
نیمزرـس هب  هک  یتـقو  زین  رفـس  نیا  رد  دـنک . لـماک  تعاـطا  يو  زا  هک  درک  شرافـس  داتـسرف و  ترـضح  نآ  هارمه  هب  ار  هرـسیم »  » دوخ

شیپ زا  هک  اروطسن »  » همان هب  دوب  یبهار  هعموص  یکیدزن ، نآ  رد  دندمآ . نییاپ  یتخرد  ریز  يرصب »  » رهش یکدزن  رد  دندیـسر ، هیروس » »
؟ تسیک هدیمرآ ، تخرد  ریز  هکنآ  دیسرپ : هرسیم  زا  اروطسن  تشاد . ییانشآ  هرسیم  اب 

. شیرق زا  تسا  يدرم  تفگ : هرسیم 
. ادخ ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  رگم  دنکیمن  هدرکن و  لزنم  یسک  تخرد  نیا  ریز  تفگ : بهار 

؟ تسه یخرس  رثا  شنامشچ  رد  ایآ  تفگ : نآ  زا  سپ 
104 ص : مالسا ، میلاعت 

. دراد ار  لاح  نیا  يو  نامشچ  هتسویپ  يرآ ، تفگ : هرسیم 
كرد دـباییم ، توـعد  تیرومأـم  وا  هک  ار  يزور  نم  شاـک  تسادـخ  ناربـمغیپ  زا  ربـمغیپ  نیرخآ  يو  و  تسا ، ناـمه  تـفگ : بـهار 

. مدرکیم

دندادیم هنیدم  نایدوهی  هک  یتراشب 

زاـجح هب  هتفگ  كرت  ار  دوخ  یلـصا  نطو  دـندوب ، هدـناوخ  ار  ترـضح  نآ  لـحم  فصو و  دوخ  بتک  رد  هک  دوهی  زا  يرایـسب  فیاوط 
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رادلام دنمتورث و  یتعامج  نوچ  دندربیم و  رـس  هب  یّما » یبن   » روهظ راظتنا  رد  هتخادـنا و  تماقا  لحر  نآ ، فارطا  هنیدـم و  رد  هدـمآ و 
! دندزیم ییاهدربتسد  ناشلاوما  هب  دندشیم و  ناشضرعتم  یهاگهگ  اهبرع  دندوب ،

هکم زا  یّما » یبن   » هک يزور  ات  درک  میهاوخ  لمحت  ربص و  مینیبیم  امش  زا  هک  یمتس  لواپچ و  رب  دنتفگیم : ملظت  لاح  اب  هتـسویپ  دوهی ،
لماوع زا  یکی  میریگیم  ماقتنا  امـش  زا  هدروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  هب  ام  هک  تسا  زور  نآ  دراذگب . مدق  ناماس  نیا  هب  دنک و  ترجاهم 

یلو دـندروآ ، نامیا  نانآ  هرخالاب  دنتـشاد و  اهربخ  نیا  زا  هک  دوب  نانآ  ینهذ  هقباس  درک ، کمک  هنیدـم  لها  عیرـس  نامیا  هب  هک  یمهم 
. دندز زاب  رس  نامیا  زا  دوخ ، صاخ  بصعت  هطساو  هب  دوهی 

توبن ياهتراشب  هب  نآرق  هراشا 

: دیامرفیم باتک  لها  زا  ياهفیاط  نامیا  صوصخ  رد  دیامنیم . هراشا  اهتراشب  نیا  هب  دوخ  مالک  زا  اج  نیدنچ  رد  لاعتم  يادخ 
ُّلُِحی َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلـیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  »

َْتناک ِیتَّلا  َلالْغَْألا  َو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئابَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل 
105 ص : مالسا ، میلاعت 

[74 [؛» ْمِْهیَلَع
فورعم هب  ار  نانآ  دنباییم و  ار  وا  ناشن  مان و  تاروت  رد  هک  یّما » یبن   » ام هداتسرف  زا  دننکیم  يوریپ  تیعبت و  باتک  لها  زا  هک  یناسک 

یتخـس و هنوگ  ره  دـنکیم و  مارح  نانآ  رب  ار  دـساف  دـیلپ و  ياهزیچ  لالح و  ناـنآ  رب  ار  كاـپ  ياـهزیچ  دـنکیم و  یهن  رکنم  زا  رما و 
. دشخبیم يدازآ  نانآ  هب  هتشادرب  نانآ  زا  دندوب  شراتفرگ  هک  ار  ییاهریجنز  ینیگنس و 

: دیامرفیم زاب  و 
[75 [؛» ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اََّمل  َو  »

قیدـصت دـشابیم  نانآ  ینامـسآ  باتک  هک  ار  تاروت  میلاعت  فراعم و  باـتک  نیا  هک  نیا  اـب  دـش ، غـالبا  دوهی  هب  ادـخ  باـتک  هک  یتقو 
نیا اب  دـنبای - رفظ  حـتف و  برع  رافک  هب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسو  هب   ] هک دنتـشاد  راظتنا  دوب  یتدـم  هکنیا  اـب  درکیم و 

. دندرواین نامیا  همه -
106 ص : مالسا ، میلاعت 

ترجه ات  تثعب  زا 

هراشا

زا رپ  یناهج  رد  دراذـگ و  داسف  ملظ و  نوناک  یتخبدـب و  بـالجنم  ار  نآ  ماـن  دـیاب  قارغا  نودـب  هک  برعلاةریزج »  » کـیرات طـیحم  رد 
هب ار  مدرم  هک  داد  تیرومأم  تخیگنارب و  دوش ، هداتسرف  نایناهج  هب  هک  یتمحر  ناونع  هب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  متس ، يرگدادیب و 

هلهاسم هحماسم و  نودب  زیچ ، ره  رد  دناوخب و  یعامتجا  طباور  میکحت  يراکوکین و  تلادع و  هب  و  دنک ، توعد  یتسرپ  هناگی  دیحوت و 
. دیامن راوتسا  يراکادف ، نواعت و  اوقت و  نامیا و  ساسا  يور  ار  رشب  تداعس  ياههیاپ  دنک و  مایق  تقیقح  نارادفرط  قح و  يوریپ  هب 

دوخ تیرومأم  دوب ، يراکمتس  یمحریب و  یتخـسرس و  زا  رپ  یطیحم  رد  نوچ  تشاد و  ار  توعد  لصا  تیرومأم  ترـضح  نآ  تسخن 
هک دندروآ  نامیا  يو  هب  يدودعم  رامـش  بیترت ، نیا  هب  تفریم و  اهنآ  رد  شریذپ  دـیما  شیب  مک و  هک  داهن  نایم  رد  يدارفا  اب  اهنت  ار 
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هجیدـخ  » شرـسمه نز  نیتسخن  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نبیلع  يو ، دوخ  هدرورپ  تسد  ومع و  رـسپ  تایاور - بسح  رب  درم - نیتسخن 
. دوب مالسلا  اهیلع  يربک »

، یحو روـشنم  زا  يوریپ  هب  دـنک و  توـعد  ار  دوـخ  کـیدزن  ناـشیوخ  هک  تفاـی  تیرومأـم  يدـنچ  زا  سپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دومن و راهظا  ار  دوخ  ینامـسآ  تیرومأم  درک و  توعد  شیوخ  هناخ  هب  دـندوب - رفن  لهچ  دودـح  رد  هک  ار - دوخ  ناکیدزن  ناـشیوخ و 

نازورف لعشم  تخادرپ و  یمومع  ینلع و  توعد  هب  لاعتم  يادخ  رما  هب  ترضح  نآ  سپس 
107 ص : مالسا ، میلاعت 

. دروآ زارف  ناهج  هصرع  هب  هناخ ، نورد  زا  ار  یهلا  تیاده 
هب نیکرشم  رافک و  دوب و  تخـس  رایـسب  ینلع ، توعد  زا  سپ  هژیو  هب  توعد و  نیا  لباقم  رد  هکم ، لها  صخالاب  اهبرع  لمعلا  سکع 

. دندربیمن راک  هب  یتسرد  قطنم  هنوگچیه  دندادیم و  هنامحریب  هنایشحو و  یفنم  خساپ  كاپ ، شیالآیب و  توعد  نیا 
ار مدرم  تساوخیم  هک  یتقو  دندرکیم و  هرخسم  ازهتسا و  و  دندیمانیم ! رعاش  نونجم و  ینامز  رحاس و  نهاک و  یهاگ  ار  ترضح  نآ 

كاشاخ راخ و  هبورکاخ و  دندرکیم . لالخا  هدنکفا و  مه  رد  ادص  رس و  درکیم ، ادخ  تدابع  ای  دنک  توعد  مالـسا  هتـساخون  نییآ  هب 
هدـمآ شیپ  عـیمطت  هار  زا  زین  یهاـگ  دـندومنیم و  شنارابگنـس  یهاـگ  دـندادیم و  مانـشد  دـندزیم و  کـتک  دـنتخیریم . شرـس  هب 

رد یلو  دننکش . مه  رد  ار  يو  میمصت  مزع و  هلیسو  نیدب  دیاش  ات  دندادیم ، يو  هب  تسایر ، تورث و  دننام  ینیریـش  هدنبیرف و  ياههدعو 
فسأت دوخ  موق  يزابجل  ینادان و  زا  تاقوا  یخرب  دوب ، هک  يزیچ  درکن و  زورب  ترضح  نآ  زا  ینیـشن  بقع  یتسـس و  نیرتمک  لاح ، ره 

ییابیکـش ربص و  هب  رما  دادیم و  شتیلـست  لاعتم ، يادـخ  هدـش  لزان  ینآرق  تایآ  هراب ، نیا  رد  اهراب  و  دـشیم . نیگهودـنا  دروخیم و 
یمرن یتسس و  هک  نیا  ای  دیامن ، مدرم  نانخس  هب  یلیامت  نیرتمک  هک  نیا  زا  ار  ترضح  نآ  هک  دشیم  لزان  یتایآ  زین  یهاگ  دومرفیم و 

. درکیم یهن  دهد  جرخ  هب 
میلست ناج  هجنکش  ریز  هک  دشیم  اسب  دندوب و  رافک  دیدش  باذع  هجنکش و  دروم  دندروآیم ، نامیا  ترـضح  نآ  هب  هک  مه  یناسک  و 

دنتساوخیم نذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  دیسریم ! ناوختسا  هب  دراک  هدش و  تخـس  ياهزادنا  هب  راک  یهاگ  دندرکیم و 
مرادن لاعتم  يادخ  بناج  زا  هراب  نیا  رد  يروتسد  نم  : » دومرفیم ترضح  نآ  دنیامن . هرـسکی  ار  رما  تاردقم  هدرک و  نینوخ  مایق  هک 

. دنتفگیم كرت  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و  هدیچرب و  ار  دوخ  یگدنز  طاسب  راشف ، تدش  زا  یعمج  و  درک » ربص  دیاب 
، دیسر ناوختسا  هب  دراک  رگید  دش و  رتتخس  ناناملسم  رب  راک  يدنچ ، زا  سپ 

108 ص : مالسا ، میلاعت 
نمیا دوخ  موق  رازآ  هجنکـش و  زا  یحابـص  دنچ  دـننک و  ترجه  هشبح  يوس  هب  شنارای  هک  داد  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ربمغیپ نارای  نیرتهدـیزگرب  زا  یکی  رفعج   ) تشاد رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  ردارب  بلاطیبا » نب  رفعج   » اهنآ سأر  رد  هک  یتعامج  دـنوش .

. دندرک ترجاهم  هشبح  هب  دوخ ، هداوناخ  اب  دوب .) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
هاشداپ شیپ  رایـسب ، ییایادـه  فحت و  اب  ار  دوخ  نانادراک  زا  رفن  ود  دـندش ، رادربخ  ناناملـسم  ترجاهم  زا  هک  نآ  زا  سپ  هکم »  » راـفک

، درک داریا  هشبح  هاشداپ  روضح  رد  هک  یتانایب  اب  بلاطیبا  نب  رفعج  یلو  دـندومن ، اـضاقت  ار  هکم  نارجاـهم  دادرتسا  هداتـسرف و  هشبح » »
هک روشک  نارس  یحیسم و  ناشیشک  هاشداپ و  يارب  ار  مالسا  هیلاع  لوصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تینارون  اپ  ات  رس  تیـصخش 

. درک توالت  میرم »  » هروس زا  دنچ  یتایآ  دومن و  حیرشت  دنتشاد ، روضح 
باوج هکم  لـها  ياـضاقت  هب  وا  و  دروآ . رد  هیرگ  هب  ار  سلجم  لـها  همه  هاـشداپ و  هک  دوب  باذـج  يروط  هب  رفعج  شیـالآیب  تاـنایب 
يارب تهج ، ره  زا  ار  یگدوسآ  شیاسآ و  یتحار و  لیاسو  داد  روتـسد  و  درک ، در  دندوب  هداتـسرف  هک  ار  ییایاده  فحت و  هداد و  یفنم 

. دنیامن مهارف  رجاهم  ناناملسم 
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، دندوب يو  نارادفرط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نادنواشیوخ  هک  مشاهینب  اب  هک  دنتـسب  هدهاعم  نایرج ، نیا  زا  سپ  هکم  رافک 
مومع اضما  هب  هتـشون  ياهمان  دهع  صوصخ  نیا  رد  دندنبب و  یلک  هب  نانآ  اب  ار  دتـس  داد و  هملاکم و  ترـشاعم و  هار  دـننک و  هطبار  عطق 

. دنتشاذگ هبعک  رد  دندیناسر و 
یبا بعـش   » هب هک  اههرد  زا  یکی  رد  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  ریزگان  دوب ، ناشیا  هارمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  مشاـه  ینب 

زا ندمآ  نوریب  تئرج  یـسک  تدـم ، نیا  رد  دـندرب . رـس  هب  یگنـسرگ  یتخـس و  تیاهن  اب  ًابیرقت  دـندش و  نصحتم  دوب ، فورعم  بلاط »
. دندوب نابیرگ  هب  تسد  ناکدوک ، نانز و  هلان  اب  اهبش  نازوس و  يامرگ  اب  اهزور  تشادن ، ار  بعش » »

لیابق زا  هک  يدایز  ياهتمالم  هماندهع و  ندش )!(  وحم  رثا  رد  رافک  لاس ، هس  زا  سپ 
109 ص : مالسا ، میلاعت 

. دندمآ نوریب  هرصاحم  زا  مشاه  ینب  دندش و  فرصنم  دوخ  هدهاعم  زا  دندینش ، فارطا 
نآ نابرهم  رسمه  هجوز و  يربک  هجیدخ  نینچمه  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یماح  هناگی  هک  بلاطوبا  مایا ، نامه  رد  یلو 

نایم هکنیا  تردق  هجو  چیه  هب  دش و  تخس  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  راک  هجیتن  رد  دنتفگ ، یگدنز  دوردب  ترـضح ،
. دوب هدش  بلس  يو  زا  یناج  تینما  یلک  هب  تشادن و  دنک ، فقوت  ینیعم  لحم  رد  ای  دهد ، ناشن  یسک  هب  ار  دوخ  ای  دیآرد ، مدرم 

فئاط هب  یترفاسم 

مایا نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوب . تثعب  مهدزیس  لاس  دندمآ ، نوریب  بلاطیبا  بعش  زا  مشاهینب  مرکا و  ربمغیپ  هک  یلاس 
لاّهُج یلو  دومرف ، توعد  مالسا  هب  ار  فئاط  مدرم  دومن و  هکم - يرتمولیک  دص  رد  ًابیرقت  تسا  يرهش  فئاط - رهـش  هب  هاتوک  یترفاسم 

. دندنار نوریب  رهش  زا  ار  يو  هرخالاب  دندرک و  شناراب  گنس  هداد و  مانشد  دنتخیر و  فرط  ره  زا  رهش ،
ناـشن مدرم  هب  ار  دوخ  تشادـن ، یناـج  تینما  هنوگچـیه  نوچ  دوب و  هکم  رد  يدـنچ  هدوـمن و  تعجارم  هکم  هب  فئاـط  زا  مرکا  ربـمغیپ 
سلجم هلزنم  هب  هک  هودنلاراد »  » رد دوب ، دـعاسم  ترـضح  نآ  ندرب  نایم  زا  يارب  لاوحا  عاضوا و  هک  نیا  هب  رظن  هکم  ناگرزب  دادیمن و 

. دنتخیر ترضح  نآ  راک  ندرک  هرسکی  يارب  ار  حرط  نیرخآ  يرس ، سلجم  کی  رد  هدومن ، عامتجا  دوب  اروش 
ترـضح نآ  هناخ  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  ناگدـش  باختنا  دوش و  باختنا  رفن  کی  برع ، لـیابق  زا  هلیبق  ره  زا  هک  دوب  نیا  روبزم  حرط 

نوخ هب  دـنناوتن  مشاـهینب »  » ینعی ترـضح ، نآ  هریـشع  هک  دوب  نیا  لـیابق ، همه  نداد  تکرـش  زا  روـظنم  هتبلا  دـنناسرب ! شلتق  هب  هتخیر 
کی نتسج  تکرش  نینچمه  و  دنگنجب ! لتق  نایدصتم  اب  هدومن  مایق  يو  یهاوخ 

110 ص : مالسا ، میلاعت 
! تسبیم ار  مشاه  ینب  نابز  یلک  هب  مشاه ، ینب  دوخ  زا  رفن 

دندومن هرصاحم  ار  شاهناخ  هنابش  هدش و  ترـضح  نآ  لتق  دزمان  فلتخم  لیابق  زا  رفن  لهچ  دودح  رد  درک . ادیپ  تیعطق  میمـصت  نیا  ... 
بآ رب  شقن  ار  نانآ  میمصت  و  دوب . موق  هدارا  قوف  ییادخ  هدارا  یلو  دننک ! یلمع  ار  موق  میمصت  هتخیر و  هناخ  نورد  هب  ناهاگرحس  هک 

« هکم  » زا هنابـش  هک  دومرف  رما  دومن و  شربخاب  نانآ  میمـصت  زا  داتـسرف و  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  لاعتم  يادـخ  دومن .
. دنک ترجاهم  هنیدم »  » هب هدمآ  نوریب 

دـباوخب و يو  باوختخر  رد  هنابـش  هک  دومن  رما  هتخاـس و  علطم  هعقاو  ناـیرج  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
شیپ رد  ار  هنیدـم »  » هار هتـشادرب  دوخ  اب  زین  ار  يو  دـید  ار  رکبوبا  هار  رد  و  تفر . نوریب  هناخ  زا  هنابـش  هدومن و  يو  هب  ار  دوخ  ياـیاصو 

. تفرگ
ًانمـض دـندوب و  هدروآ  نامیا  هدرک و  تاـقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اـب  هکم  رد  ترجه ، زا  لـبق  هنیدـم ، ناـگرزب  زا  ياهدـع 
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دوخ ضرع  ناج و  زا  هک  نانچ  دننک . عافد  يو  زا  هتـساخرب و  يو  تیامح  هب  دیایب ، هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  رگا  هک  دـندوب  هتـسب  ینامیپ 
. دننکیم عافد 

هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترجه 

! دش ناهنپ  راغ  رد  زور  هس  دیناسر و  دشابیم ، هکم  یکیدزن  هک  روث »  » هوک رد  يراغ  هب  ار  دوخ  هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. تفرگ رارق  هنیدم  لها  لابقتسا  دروم  دیدرگ و  هنیدم  دراو  ات  داد  همادا  دوخ  ترفاسم  هب  هدمآ و  نوریب  راغ  زا  زور  هس  زا  سپ 

اب دـندروآ و  موـجه  هناـخ  لـخاد  هب  ناهاگرحـس  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  هنابـش  ار  ترـضح  نآ  هناـخ  هـک  هـکم  راـفک  رگید ، يوـس  زا 
هک نیمه  دنتفای و  يو  ياج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  راظتنا ، فالخ  رب  یلو  دنتفاتـش ! ترـضح  نآ  باوختخر  يوس  هب  هنهرب ، ياهریـشمش 

دیمون رایـسب ، يوجوتسج  زا  سپ  دنتخادرپ و  وجوتسج  هب  هکم  فارطا  رد  تسا ، هدش  جراخ  هکم  زا  ترـضح  هک  دندرک  ادیپ  عالطا 
. دنتشگزاب هکم  هب 

دنتفریذپ ار  مالسا  زاب  شوغآ  اب  هنیدم  لها  دومرف و  فقوت  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
111 ص : مالسا ، میلاعت 

زا سپ  دوب و  فورعم  برثی »  » هب هک  زور  نآ  ات  تفرگ و  دوخ  هب  یمالسا  هفایق  هنیدم  رهش  دنتساخرب . ترضح  نآ  تیامح  هب  هنامیمص  و 
رهـش تیعمج  ثلث  کی  هب  کیدزن  هک  هنیدـم  ياهبرع  تیلقا  هتبلا  دـیدرگ . یمالـسا  رهـش  نیتسخن  دـش و  هدـیمان  لوسرلا » ۀـنیدم   » نآ

. دندرکیم مالسا  هب  رهاظت  تیرثکا  سرت  زا  یلو  دندوب ، قفانم  دنچ  ره  دندوب ،
رد اهلاس  هک  یگنج  تلاح  لوا  هلهو  رد  دومن و  عورـش  دوخ  ینکفا  رون  هب  تفرگ و  ندـیبات  هنیدـم  فاص  نامـسآ  زا  مالـسا  دیـشروخ 

تلاسر عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  هنیدم  لها  نانمؤم  دش . لیدـبت  افـص  حلـص و  هب  تشاد ، دوجو  جرزخ »  » و سوا »  » گرزب هفیاط  ود  نایم 
لزان و يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسا  ینامـسآ  ماکحا  دندروآیم و  مالـسا  دندوب ، هنیدم  ورملق  رد  هک  يریاشع  جـیردت  هب  دـندمآ و  درگ 
تفرگیم و رارق  تلادع  اوقت و  نآ  ياج  هب  هتـسبرب ، تخر  نایم  زا  كاپان  ياهرادرک  داسف و  ياههشیر  زا  یکی  زور  ره  و  دـشیم . ارجا 

هتفرگ رارق  رافک  تخس  هجنکش  رازآ و  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترجه  زا  سپ  دندوب و  هکمرد  هک  مالسا  ناوریپ  جیردت  هب 
رارق دوخ  ینید  ناردارب  مرگ  ییاریذـپ  شزاوـن و  دروـم  دـنتخیرگیم و  هنیدـم  يوـس  هب  هدرک  اـهر  ار  شیوـخ  یگدـنز  هناـخ و  دـندوب ،

. دنتفرگیم
ار هنیدم  لها  نانمؤم  نیرجاهم و  ار  نانیا  دندش . عمج  هنیدم  رد  هدرک  ترجاهم  اجنآ  زا  جیردت  هب  دندوب ، هدـنام  هکم  رد  هک  یناناملـسم 

. دنیوگیم راصنا 
ربمغیپ تثعب  تراشب  هتسویپ  ناشیا ، نادنمـشناد  رابحا و  هک  دندوب  كدف »  » و ربیخ »  » رد نآ و  یلاوح  هنیدم و  رد  دوهی  زا  يدایز  فیاوط 
هدرکن تباجا  ار  توعد  دندش ، توعد  مالسا  هب  ترجه  زا  سپ  هک  یتقو  فیاوط  نیا  یلو  دندومنیم . دزشوگ  هنیدم  برع  هب  ار  مالـسا 

. دش هتسب  ضرعت  مدع  نامیپ  یصاخ  طیارش  اب  دوهی ، مالسا و  نایم  هرخالاب  دندز . زابرس  مالسا  نتفریذپ  زا  و 
مشخ و زور  هب  زور  درکیم و  تحاران  تخس  ار  هکم  رافک  مالسا ، عیرس  تفرشیپ 

112 ص : مالسا ، میلاعت 
زا دنزاس ، هدنکارپ  ار  ناناملسم  عمج  هک  نیا  يارب  دشیم و  رتشیب  مالسا  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  نانآ  هنیک 

رافک هک  دندوب  ینامسآ  نذا  کی  راظتنا  رد  دنتشاد  ینوخرپ  لد  رافک  زا  هکم ، نارجاهم  هژیو  هب  زین ، مالسا  ناوریپ  دنتشگیم و  هناهب  یپ 
هجنکـش رازآ و  ریز  رد  هکم  رد  هک  ار  دوخ  ياپ  تسد و  یب  ناریپ  هانگیب و  ناکدوک  نانز و  دـنناسرب و  ناـشلامعا  يازـس  هب  ار  رگمتس 

. دنشخب تاجن  دندربیم ، رسب  نانآ 
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ردب گنج 

نیا رد  دـش . عقاو  هنیدـم ) هکم و  نایم  تسا  يداو   ) ردـب نیمزرـس  رد  هکم  رافک  ناناملـسم و  نایم  گنج  نیتسخن  ترجه ، مود  لاس  رد 
دنتـشاد و ار  دارفا  نانآ  موس  کی  لداعم  ناناملـسم  دندوب و  یفاک  گرب  زاس و  لماک و  زیهجت  اب  رفن  رازه  هب  کیدزن  رافک  دادعت  گنج 

رافک یعضو ، نیرتدب  هب  دومرف و  ناناملسم  بیـصن  یناشخرد  حتف  ییادخ  تیانع  یلو  دندوب ، یگنج  لیاسو  عون  ره  گرب و  زاس و  دقاف 
. داد تسکش  ار 

. دندرک رارف  هکم  يوس  هب  دوخ ، لماک  تازیهجت  نداد  تسد  زا  رایسب و  ناریسا  نیگنس و  یناج  تافلت  نداد  اب  ناکرـشم  گنج ، نیا  رد 
رفن داتفه  دندوب و  هتشذگ  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  مد  زا  نانآ  فصن  ًابیرقت  هک  دندش  هتـشک  رفن  داتفه  رافک  زا  راکیپ  نیا  رد  دنیوگیم 

. دنتشگ ریسا 

دحا گنج 

نابایب رد  هنیدم  نوریب  رد  دنتخات و  هنیدـم  هب  رازه ) جـنپ  یتیاور  هب  و   ) رفن رازه  هس  اب  نایفـسیبا  تسایر  هب  هکم  رافک  زاب  موس ، لاس  رد 
زاغآ رد  درک . ییارآ  فص  نمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم ، زا  رفن  دـصتفه  اب  مرکا  ربمغیپ  گنج  نیا  رد  دـندش . فداصم  ناناملـسم  اب  دـحا 
فرط ره  زا  رافک  داتفا و  مالسا  رکشل  هب  تسکش  ناناملسم  زا  یضعب  هابتشا  رثا  رد  یتعاس  زا  سپ  یلو  دوب ، ناناملـسم  اب  زاب  هبلغ  گنج 

ناهگان ناناملسم  هتخیر و 
113 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنتفای رافک  ياهریشمش  نایم  رد  فرط  ره  زا  ار  دوخ 
رگید نارای  زا  رفن  داتفه  اب  ًابیرقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يومع  هزمح  دمآ . دراو  ناناملـسم  هب  يدایز  تاراسخ  گنج  نیا  رد 

ياهنادند زا  یکی  تشادرب و  مخز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یناشیپ  دندش و  دیهش  دندوب ، راصنا »  » زا ناشرثکا  هک  ترـضح  نآ 
: هک دیشک  دایرف  تخاس ، دراو  يو  هناش  هب  یتبرض  هک  ناکرشم  زا  یکی  تسکش و  ترضح  نآ  نیشیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  درگرد  رفن ، دنچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  دندش . هدنکارپ  مالـسا  رکـشل  هجیتن  رد  و  متـشک »! ار  دمحم  »
. درکیم عافد  ترضح  نآ  زا  هدومن  تمواقم  گنج ، رخآ  ات  هک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  دندیسر  لتق  هب  ناشهمه  دندنام و  اجرباپ 

، نایفـسوبا رکـشل  یلو  دـندش . گنج  يایهم  هدـمآ  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رود  مالـسا  رکـشل  نایرارف  هراـبود  زور ، رخآ 
. دنتفرگ شیپ  ار  هکم  هار  دنتشادرب و  گنج  زا  تسد  هدرمش و  تمینغ  ار  تیقفوم  زا  هزادنا  نامه 

ناشلاوما ریسا و  ار  ناناملسم  هچب  نز و  دندرکن و  بیقعت  ییاهن  حتف  ات  ار  گنج  هک  نیا  زا  هار ، خسرف  دنچ  ندومیپ  زا  سپ  رافک ، رکشل 
هک دیـسر  ربخ  نانآ  هب  یلو  دننک ، هلمح  هنیدـم  هب  هرابود  هک  دـندوب  هرواشم  لوغـشم  یتح  دـندش و  نامیـشپ  تخـس  دـندرکن ، تراغ  ار 

يوس هب  تعجارم  زا  هدش  بوعرم  دندینش ، ار  ربخ  نیا  رافک  هک  نیمه  دنهار . رد  هداتفا و  ناشلابند  هب  گنج  همادا  روظنم  هب  مالسا  رکشل 
. دندیدرگ هکم  راپسهر  هلجع  اب  دنتشگ و  فرصنم  هنیدم 

گنج ناگدید  بیـسآ  زا  يرکـشل  ادـخ ، رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اریز  دوب ، تحـص  هب  نورقم  دـندوب  هدینـش  هچنآ  هتبلا 
. دوب هتشاد  مازعا  نمشد  لابند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یتسرپرس  هب  هدومن و  زیهجت 

زا ناناملسم  تفریذپ و  نایاپ  نیملـسم  مالـسا و  دوس  هب  تقیقح  رد  یلو  دمآ ، دراو  ینیگنـس  تافلت  ناناملـسم  هب  هچ  رگا  گنج  نیا  رد 
یتقو مصاختم ، فرط  ود  ماجنارس  دندید و  اًلمع  ار  ربمغیپ  نامرف  زا  فلخت  موش  هجیتن  دنتفرگ و  يرتمهم  هجیتن  گنج  نیا 

114 ص : مالسا ، میلاعت 
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یلـص مرکا  ربمغیپ  دنیامن ! اپ  رب  يرگید  گنج  ردب  رد  تقو  نامه  رگید  لاس  هک  دنداد  هدعو  رگیدکی  هب  دنتـشادرب  گنج  زا  تسد  هک 
. دندز زابرس  روضح  زا  رافک  یلو  دندش ، رضاح  ردب  رد  دعوم  رس  دوخ  نارای  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

يوس ره  زا  فئاط ، هکم و  هقطنم  زج  هریزج ، هبـش  لـخاد  رد  دـنداد و  يرتهب  ناـماس  رـس و  دوخ  عضو  هب  ناناملـسم  گـنج ، نیا  زا  سپ 
. دندرکیم تفرشیپ 

قدنخ گنج 

. دـش عقاو  هکم  لها  يربهر  هب  هک  دوب  یگنج  نیرخآ  قدـنخ و  گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  برع  رافک  هک  یموس  گنج 
بازحا و گنج  مان  هب  خیرات  رد  گنج  نیا  دندوب . هدرک  جیسب  ار  دوخ  يورین  اوق و  مامت  گنج  نیا  رد  رافک  دوب و  یتخس  رایسب  گنج 

. دش فورعم  قدنخ  گنج 
مرکا ربمغیپ  رب  ار  يراک  تبرض  نیرخآ  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  تشاد ، رارق  نایفسوبا  اهنآ  سأر  رد  هک  هکم  نارـس  دحا ، گنج  زا  سپ 

يراکمه و هب  هدرک  کیرحت  ار  برع  لـیابق  روظنم  نیا  يارب  دـننک ! شوماـخ  یلک  هب  ار  مالـسا  رون  هتخاـس و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شتآ نیا  هب  نماد  یناـهنپ  دـندوب ، هتـسب  ضرعت  مدـع  ناـمیپ  ناناملـسم  اـب  هک  نیا  اـب  زین  دوهی  فیاوط  دـندرکیم . توعد  دوخ  کـمک 

. دنتسب يراکمه  نامیپ  رافک  اب  هدرک  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  هرخالاب  دندزیم و 
هنیدـم يوس  هب  لماک  گرب  زاس و  اب  دوهی ، فیاوط  برع و  نوگانوگ  لیابق  شیرق و  زا  نیگنـس  يرکـشل  ترجه ، مجنپ  لاس  هجیتن ، رد 

. دنتخات
دایز يوگوتفگ  زا  سپ  تخادرپ . هرواشم  هب  دوخ  نارای  اب  دوب ، هتفای  عالطا  نمشد  میمصت  زا  اًلبق  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

رکشل و  دندش ، نصحتم  رهش  لخاد  رد  دندنک و  یقدنخ  هنیدم  رهش  رود  دوب ، مارک  هباحـص  زا  یکی  هک  یـسراف » ناملـس   » داهنـشیپ قبط 
هرصاحم ار  رهش  ریزگان  هتفاین  رهش  لخاد  هب  یهار  دیسر ، هنیدم  هب  هک  نیا  زا  سپ  نمشد 

115 ص : مالسا ، میلاعت 
. دیماجنا لوط  هب  یتدم  گنج  هرصاحم و  دنتخادرپ و  گنج  هب  وحن  نامه  هب  دندرک و 

هیلع یلع  ياناوت  تسد  هب  دوب ، برع  ناعاجـش  نیرتروهـشم  ناراوس و  نیرتیماـن  زا  یکی  هک  ّدودـبع » نب  ورمع   » هک دوب  گـنج  نیار  د 
دوهی و نایم  هک  ییادج  فالتخا و  هرصاحم و  لوط  زا  تسرپتب  ياهبرع  ندش  هتسخ  امرس و  داب و  رثا  رد  ماجنارس  دش . هتشک  مالـسلا 

. دندش قرفتم  هنیدم  فارطا  زا  رافک  رکشل  تسکش و  مهرد  هجیتن  نودب  هرصاحم  داتفا ، برع 

ربیخ گنج  دوهی و  اب  گنج 

ضقن مالسا  اب  ار  دوخ  نامیپ  راکشآ  روط  هب  دنتشاد و  يراکمه  برع  رافک  اب  دوب و  دوهی  نآ  یلـصا  نیکرحم  هک  قدنخ  گنج  زا  سپ 
خر ییاهگنج  و  تخادرپ ! دندوب ، هنیدم  رد  هک  دوهی  فیاوط  یلامـشوگ  هب  ادخ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـندوب ، هدرک 

تـسد رد  یمکحتـسم  ياههعلق  ربیخ  دوهی  دوب . ربیخ  گنج  اهگنج ، نیا  نیرتمهم  تفای  همتاـخ  ناناملـسم  رفظ  حـتف و  اـب  همه  هک  داد 
. دوب ناشرایتخا  رد  یفاک  گرب  زاس و  تسدربز و  نایوجگنج  هجوت و  لباق  هدع  دنتشاد و 

هب نآ  زا  سپ  تخاس و  قرفتم  ار  دوهی  رکـشل  دناسر و  تکاله  هب  ار  دوهی  یمان  ناولهپ  يربیخ ، بحرم  مالـسلا  هیلع  یلع  گنج  نیا  رد 
نیمه اب  دروآ و  رد  زازتها  هب  نآ  زارف  رب  ار  حتف  مچرپ  دـیدرگ و  هعلق  لخاد  مالـسا  رکـشل  اب  دـنک و  اج  زا  ار  هعلق  رد  هتخات و  هعلق  يوس 

. دش هرسکی  زین  زاجح  دوهی  زواجت  هئطوت و  تفای ، همتاخ  ترجه  مجنپ  لاس  رد  هک  اهگنج 
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مالسا هب  نیطالس  كولم و  توعد 

زا دندوب ، رافک  هجنکـش  ریز  رد  هک  هکم  ناناملـسم  زا  يریثک  عمج  جیردت  هب  دـش و  رقتـسم  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ترجاهم هنیدم  هب  هتشادرب  تسد  دوخ  یگدنز  هناخ و 

116 ص : مالسا ، میلاعت 
. دندروآ لمع  هب  ناشیا  زا  یمرگ  ییاریذپ  هدرک  افو  دوخ  دهع  هب  زین  راصنا  دندرک .

فارطا هب  مالسا  نیغلبم  دش و  هتخاس  جیردت  هب  زین  يرگید  دجاسم  درک و  انب  هنیدم  رد  ار  یبنلا  دجسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
اب مالـسا  دش و  هتـسب  بارعا ، زا  یلیابق  اب  نینچمه  دندوب و  هنیدم  فارطا  هنیدم و  رد  هک  دوهی  فیاوط  اب  ییاههدهاعم  دـندش و  هداتـسرف 

. دومن تفرشیپ  هب  عورش  دوخ  تینارون 
مور و رـصیق  ناریا و  هاش  دننام  اهروشک ، رگید  نیطالـس  كولم و  هب  ییاه  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترجه  مشـش  لاس  رد 

. دومرف توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  تشون و  هشبح ، یشاجن  رصم و  ویدخ 
لاس تفرگ و  هکم  حـتف  هب  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نآ  رثا  رد  و  دـندومن ، ضقن  ار  نامیپ  يدـنچ  زا  سپ  هکم  رافک  ... 
هبعک هناخ  رد  هک  يرایـسب  ياهتب  دومن و  حـتف  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  ار  هکم  هتخات و  هکم  هب  یگنج  درم  رازه  هد  اب  ترجه  متـشه 

ینمشد همه  نیا  لاس  تسیب  فرظ  رد  هک  ار  هکم  نارس  دنتفریذپ و  ار  مالسا  هکم  لها  مومع  تسکش ...  هتخاس و  نوگنرس  ار  همه  دوب ،
ییورـشرت يدـنت و  نیرتمک  هک  نآ  یب  هدومرف و  راضحا  دـندوب ، هتـشاد  اور  شناوریپ  وا و  قح  رد  یناسنا  ریغ  ياهراتفر  هدومن و  يو  اـب 

. داد رارق  دوخ  وفع  لومشم  ار  همه  يراوگرزب ، تیاهن  اب  دنک ،

نینح گنج 

هک درک  برع  ناتـسرپتباب  يددـعتم  ياهگنج  تخادرپ و  رهـش  فارطا  هیفـصت  هب  هکم  حـتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. دشابیم نینح »  » گنج اهنآ  زا  یکی 

« نزاوه  » هفئاـط اـب  نینح  يداو  رد  گـنج  نیا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  مهم  ياـهگنج  زا  یکی  نینح ، گـنج  عـقاو  رد 
نانآ نایم  یتخس  گنج  هداتـسیا و  دندوب ، راوس  رازه  نیدنچ  هک  نزاوه  لباقم  رد  یگنج  درم  رازه  هدزاود  اب  مالـسا  رکـشل  داتفا . قافتا 

. تفرگ رد 
زج هک  يروط  هب  دنداد ، ناناملسم  هب  یشحاف  تسکش  گنج  يادتبا  رد  نزاوه ،

117 ص : مالسا ، میلاعت 
، رامش تشگنا  رفن  دنچ  دیگنجیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  شیپاشیپ  تشاد و  تسد  رد  ار  مالسا  مچرپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک یتخـس  گنج  اب  دنتـشگزاب  دوخ  زکارم  هب  ناناملـسم  ریاـس  نآ  زا  سپ  و  راـصنا »  » لوا دـنچ ، یتعاـس  زا  سپ  یلو  دـندرک ، رارف  همه 

. دندش ریسا  ناناملسم  طسوت  رفن  رازه  جنپ  گنج  نیا  رد  دنداد . تسکش  ار  نمشد  دندومن 
ربمایپ دندوب ! یـضاران  هک  يرفن  دنچ  دـندرک و  دازآ  ار  ناریـسا  همه  ناناملـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تساوخرد  هب  انب  یلو 

. دومرف دازآ  ار  ناریسا  دومن و  يرادیرخ  لوپ  اب  ار  نانآ  مهس 

رگید ياهگنج  كوبت و  گنج 

زرم رد  تسا  ییاج  كوبت  دیـشک - كوبت »  » هب يرکـشل  مور ، اب  گـنج  دـصق  هب  ترجه  مهن  لاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
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گنج دـهدیم . زکرمت  زیهجت و  يرکـشل  اهبرع ، اهیمور و  زا  دودـح  نآ  رد  مور ، رـصیق  هک  دوب  هدـش  عیاش  اریز  ماش - زاجح و  نایم 
نب دیز  بلاطیبا و  نب  رفعج  نوچ  مالسا  نارادرس  تداهـش  هب  رجنم  هک  دوب  هداتفا  قافتا  دودح  نامه  رد  مور ، اب  نآ  زا  شیپ  زین  هتوم » »

. دوب هدش  هحاور  نب  هَّللادبع  هثراح و 
قرفتم دندوب  اجنآ  هک  ییاههورگ  مالسا ، رکشل  ندیسر  اب  یلو  دش ، كوبت  هجوتم  رکشل ، رازه  یس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

. دومرف هعجارم  هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  یحاون  نآ  هیفصت  هب  دومرف ، فقوت  كوبت  رد  زور  هس  دندوب . هدش 
گرزب گنج  داتشه  ًابیرقت  دش ، هدربمان  هک  ییاهگنج  زا  ریغ  هنیدم ، رد  دوخ  فقوت  لاس  هد  تدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

. تسا هتشاد  تکرش  ًاصخش  ترضح ، دوخ  اهنآ ، مراهچ  کی  رد  ًابیرقت  تسا و  هداد  خر  زین  رگید  کچوک  و 
زین دوخ  دهد ! هلمح  موجه و  نامرف  هتفرگ ، رارق  یهاگهانپ  رد  ناههدـنامرف  ریاس  دـننام  هک  نآ  یب  دومنیم ، تکرـش  هک  ییاه  گنج  رد 

. دنک ترشابم  یسک  لتق  هب  هک  داتفین  قافتا  زگره  یلو  درکیم ، تکرش  گنج  ههبج  رد  نازابرس  شود  هب  شود 
118 ص : مالسا ، میلاعت 

ینیشناج هلئسم  مخ و  ریدغ 

. تسا هبعک  هاگیاج  ادخ و  مرح  هک  دوب  هکم  رهـش  دش ، ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رب  مالـسا  مات  يالیتسا  بجوم  نآ  حتف  هک  يرهـش  نیرخآ 
. دش حتف  زین  فئاط  رهش  یمک  هلصاف  هب  نآ  زا  سپ  داتفا و  مالسا  نایرکشل  تسد  هب  يرجه  متشه  لاس  رد  رهش  نیا 

دیدرگ هکم  مزاع  دوب ، ترـضح  نآ  جح  نیرخآ  هک  عادولا » ۀجح   » ماجنا يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترجه  مهد  لاس  رد  و 
مخریدغ مان  هب  یلحم  رد  هار  نایم  رد  تفرگ  شیپ  ار  هنیدم  هار  مدرم ، هب  مزال  تامیلعت  اهدومنهر و  نداد  جـح و  مسارم  ماجنا  زا  سپ  و 

هدش عمج  برعلاةریزج  هبـش  رانک  هشوگ و  زا  هک  یجاح  رفن  رازه  تسیب  دـص و  نایم  رد  دنتـشاد و  زاب  تکرح  زا  ار  هلفاق  ات  داد  روتـسد 
. تشاد مالعا  همه  هب  ار  ترضح  نآ  ینیشناج  تیالو و  حیرص  روط  هب  دومن و  دنلب  هتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دندوب ،

نیناوق فراعم و  زا  ینابهگن و  تنس  باتک و  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  نیملـسم  روما  تیالو  هک  یمالـسا  هعماج  رد  یلاو  هلئـسم  مادقا ، نیا  اب 
. دیدرگ ارجا  هفیرش  هیآ  مکح  دش و  لح  دنک ، يرادهگن  ینید 

[76 «] ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »
ناـیاپ هب  ار  وا  تلاـسر  یهدـن ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  ناـسرب و  مدرم  هب  دوـشیم  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هـچنآ  ربماـیپ  يا 

. ياهدناسرن
. دومرف تلحر  یمک ، هلصاف  هب  هنیدم  هب  هعجارم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  رمایپ 

مالسا تفرشیپ  هنیدم و  رد  مرکا  ربمغیپ  رارقتسا 

ره نمجنا و  هناخ و  ره  هک  يروط  هب  دش ، هزاوآ  دنلب  هنیدم  رد  مالسا  ربمایپ  توعد 
119 ص : مالسا ، میلاعت 

فارطا و لـیابق  ماـمت  هنیدـم ، هکم و  رهـش  رد  اًـلثم  دـندیورگیم و  مالـسا  هب  هتـسد ، هتـسد  جوف ، جوف  مدرم  تفرگ . ارف  ار  نزرب  يوک و 
هریزج هبش  رسارس  رب  مالسا  لماک  هطلـس  دوب ، هنیدم  رد  ترـضح  نآ  تماقا  تدم  هک  لاس  هد  فرظ  رد  دندومن و  تعاطا  لوبق  بناوج ،

. دیدرگ رارقرب  ناتسبرع 
یقلت ار  ینامسآ  یحو  دوساین ، ياهظحل  تشاد و  لاغتشا  دوخ  تیرومأم  ماجنا  هب  لاس  هد  نیا  فرظ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

دای مدرم  هب  دیـسریم ، وا  هب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  یحو  قیرط  زا  هک  نیناوق  قالخا و  فراـعم و  زا  ار  مالـسا  هیلاـع  میلاـعت  دومرفیم و 
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هجاحم هرظانم و  دوهی ، هصاخ  للم ، نادنمـشناد  نافلاخم و  اب  دادیم و  خساپ  ناشتالاؤس  هب  تخادرپیم و  مدرم  زردنا  دـنپ و  هب  دادیم و 
! دینادرگیم ار  مدرم  یگدنز  خرچ  هدومن و  هرادا  ار  يروشک  روما  دومنیم و 

هس ًابیرقت  ینعی  تفرگیم ، هزور  لاس ، رد  ار  يدایز  ياهزور  دوب و  لوغـشم  ادخ  تدابع  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یمهم  شخب  اهنیا  همه  اب 
صئاصخ زا  هک  ار  لاصو » هزور   » یهاگ دوب و  هزور  هقرفتم  روط  هب  زین  هام  کی  تفرگیم و  هزور  ناضمر  نابعـش و  بجر و  یلاوتم  هاـم 

لزنم و ریبدت  هب  زور ، هنابـشزا  یـشخب  دومرفیمن و  لیم  زیچ  چیه  یلاوتم ، بش  دنچ  زور و  دنچ  ینعی  دادیم ؛ ماجنا  تسا ، ترـضح  نآ 
. تخادرپیم يرگراک  هب  دشیم و  ریجا  شاعم ، لیصحت  يارب  مه  یهاگ  تخادرپیم و  یصخش  یگدنز  یگناخ  جیاوح 

: دیامرفیم هدومن  رکذ  ار  هلاس  هد  نیا  عیاقو  نایرج  راصتخا ، هب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
ِنیِّدـلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َنوُِرفاْکلا * َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  »

[77 [؛» َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک 
120 ص : مالسا ، میلاعت 

دهاوخ لامک  مامت و  دـح  هب  ار  دوخ  ییانـشور  رون و  ادـخ  هک  نآ  لاح  دـننک و  شوماخ  ار  ییادـخ  ییانـشور  رون و  دـنهاوخیم  راـفک 
همه هب  ار  نآ  ات  هداتسرف  مدرم  يوس  هب  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  هداتـسرف  هک  تسا  نامه  ادخ  دنرادن ، تسود  رافک  هچ  رگا  دیناسر 

. دشاب راوگان  ناکرشم  رب  هچ  رگا  دهد ، هبلغ  بهاذم  نایدا و 
درایلیم کـی  زا  شیب  هک  زورما  اـت  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  مرکا و  ربمغیپ  تاـیح  رد  ییادـخ  هدـعو  نیا  تسا  نشور  هک  ناـنچ  هتبلا 

. دوشیم یلمع  رتهب  زور  هب  زور  دننکیم ، یگدنز  نیمز  راطقا  همه  رد  ناملسم 
: دیامرفیم زین  و 

[78 [؛» ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  »
ادخ هب  دینکیم و  یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  مدرم  دیاهدمآ . دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  ناناملـسم  هورگ  امش 

. دیروآیم نامیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یحور  يونعم و  تیصخش  هب  یهاگن 

نوناـک یگدـنز و  طـیحم  نیرتتسپ  هک  دوب  هتفاـی  شرورپ  یطیحم  رد  یعطق ، یخیراـت  كرادـم  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
یکدوک و راـگزور  دوـش ، رادروـخرب  یملع  شورپ  شزوـمآ و  زا  هک  نآیب  یطیحم  نینچ  رد  دوـب . یقـالخا  لـیاذر  داـسف و  تلاـهج و 

نانچ نایم  رد  یلو  تشگن ، هدولآ  تیناسنا  فالخ  ياههویش  اب  دیتسرپن و  تب  زگره  هچ  رگا  ترضح  نآ  دوب . هدینارذگ  ار  دوخ  یناوج 
هدـناوخن سرد  تسدـیهت ، یمیتی  زا  یتسار  و  دادیمن . ناشن  ار  ییاغوغرپ  هدـنیآ  نانچ  يو ، يداـع  یگدـنز  هجو  چـیه  هب  دوب و  یمدرم 

. دوبن یندرکرواب  هتسب ! شوگ  مشچ و 
121 ص : مالسا ، میلاعت 

یلاـخ نهذ  ریمـض و  شمارآ  ناـمه  اـب  هک  اـهبش  زا  یبش  اـت  دـنارذگ ، عضو  نیمه  هب  ار  يراـگزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. تفای يرگید  تیصخش  یناهگان  روط  هب  دوب ، تدابع  لوغشم 

و تسناد ، یفارخ  ار  يرـشب  هعماج  هلاس  نارازه  دیاقع  راکفا و  دش . لیدـبت  ینامـسآ  تیـصخش  کی  هب  يو ، شوماخ  ینورد  تیـصخش 
ار رـشب  تداعـس  هار  داد و  دنویپ  مه  هب  ار  ناهج  هدنیآ  هتـشذگ و  دید . هناراکمتـس  هناملاظ و  دوخ ، ینیبعقاو  اب  ار  نایناهج  نییآ  شور و 
ییادـخ و نخـس  هب  شنابز  دینـشن و  دـیدن و  تقیقح  قح و  زج  دـش و  ضوع  یلک  هب  ترـضح  نآ  شوگ  مشچ و  داد . صیخـشت  اًلماک 

ياهراک حالـصا  مرگرـس  دتـس ، داد و  يرگادوس و  زیچان  طیحم  رد  هک  ینورد  هیحور  دـش و  زاب  تظعوم  تمکح و  ینامـسآ و  راـتفگ 
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رـشب يرگمتـس  یهارمگ و  هلاس  نارازه  نامزاس  نتخاس  نوگژاو  نایناهج و  ناهج و  حالـصا  ددـص  هب  هدرک  زاـب  لاـب  رپ و  دوب ، هرمزور 
چیه هب  ار  فلاخم  كانتـشهد  هدرـشف و  مه  رد  یناهج  ياهورین  همه  نآ  دومن و  مایق  اـهنت ، هکی و  تقیقح ، قح و  ياـیحا  يارب  دـمآرب و 

. درک جاتنتسا  ناهج ، راگدیرفآ  یگناگی  زا  ار  یتسه  قیاقح  همه  تفگ و  نخس  هیهلا  فراعم  رد  درمش .
زا شیپ  درکیم ، نایب  هچنآ  هب  شدوخ  دومن و  نشور  فشک و  ار  اهنآ  طباور  دومرف و  حیرشت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  یناسنا  هیلاع  قالخا 

. درکیم لمع  شدوخ  لوا  دناوخیم ، ارف  ار  مدرم  هچ  ره  هب  دوب و  دقتعم  سک  ره 
ربارب رد  ار  یگدـنب  ماقم  یتروص  نیرتابیز  اـب  هک  تسا  ییاهشتـسرپ  اـهتدابع و  هلـسلس  کـی  رب  لمتـشم  هک  دروآ  یماـکحا  عیارش و 

ساسا رب  دراد و  لماک  طابترا  رگیدـمه  اب  هک  دروآ  ییازج - یقوقح و  رگید - نیناوق  دـهدیم . ناـشن  هناـگی  يادـخ  ياـیربک  تمظع و 
. تسا راوتسا  یناسنا  هیلاع  قالخا  مارتحا  دیحوت و 

یگدنز لئاسم  همه  هب  هک  دـشابیم  رادهنماد  عیـسو و  نانچ  تالماعم ، تادابع و  زا  معا  تسا ، هدروآ  ترـضح  نآ  هک  ینیناوق  هعومجم 
ناهج رد  هک  یعامتجا  يدرف و 

122 ص : مالسا ، میلاعت 
ار مزال  همانرب  روتـسد و  هدرک ، یگدیـسر  دـیآیم ، شیپ  نامز  تشذـگ  اـب  هک  نوگاـنوگ  ياهيدـنمزاین  درک و  ضرف  ناوتیم  تیرـشب 

. دهدیم
يورخا يویند و  ياهيدنمزاین  دناوتیم  يو  نید  هک  تسا  دـقتعم  ینعی  دـنادیم ؛ یگـشیمه  یناهج و  ار  ادـخ  نید  نیناوق  ترـضح  نآ 

: دومرفیم اهراب  دوخ  دننک . ذاختا  ار  شور  نیمه  دوخ ، تداعس  نیمأت  يارب  دیاب  مدرم  دیامن و  عفر  هشیمه  يارب  ار  يرشب  هعماج  همه 
هرخآلا ایندلا و  ریخب  مکتئج  دق 

. تسامش يورخا  يویند و  یتخبشوخ  تداعس و  نماض  ماهدروآ ، نم  هک  ینید 
هدیـسر هجیتن  نیا  هب  تیناسنا  ناهج  هدـنیآ  ینیبشیپ  شنیرفآ و  یـسررب  زا  سپ  هکلب  تسا ، هدومرفن  هیاپیب  هدوهیب و  ار  نخـس  نیا  هتبلا 
هتخانـش ناسنا  یحور  یمـسج و  شنیرفآ  دوخ و  نیناوق  نایم  ار  لماک  یگنهآمه  قفاوت و  ًالوا : هک  نآ  زا  سپ  رگید : تراـبع  هب  تسا و 

رظن رد  یلک  روط  هب  دروآ ، دهاوخ  يور  ناناملـسم  هعماج  رب  هک  یتالکـشم  دـش و  دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  ار  یتالوحت  ًایناث : تسا و 
. تسا هدومن  نید  ماکحا  تیدبا  ماود و  هب  مکح  نآ  زا  سپ  هتفرگ ،

رود رایسب  ياهنامز  ات  دوخ  تلحر  زا  سپ  یمومع  لاوحا  عاضوا و  هدیسر ، ام  هب  ترـضح  نآ  زا  یعطق  كرادم  اب  هک  ییاهییوگشیپ 
. تسا هدومن  حیرشت  ار 

هکم رافک  ياسرف  تقاـط  رازآ  هجنکـش و  ریز  رد  ار  نآ  لاـس  هدزیـس  هک  هداد  ماـجنا  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  ار  اـهراک  همه  نیا  وا ،
ناقفانم و اب  یلخاد  هزرابم  نوگانوگ و  نانمـشد  اـب  یجراـخ  هزراـبم  یـشک و  رکـشل  گـنج و  اـب  مه  ار  نآ  لاـس  هد  تسا و  هدـینارذگ 

. تسا هدرب  رسب  رگید - يراتفرگ  نارازه  و  نانآ - لامعا  قالخا و  دیاقع و  حالصا  ناناملسم و  روما  هرادا  نانکشراک و 
قح اب  اهنت  وا  نیب  عقاو  رظن  دومیپ . تشاد ، نآ  ندرک  هدـنز  قح و  يوریپ  هب  هک  ریذـپانللخ  میمـصت  کی  اب  ار  هار  همه  نیا  ترـضح  نآ 

قح فالخ  رب  یعقو  دوب و  انشآ 
123 ص : مالسا ، میلاعت 

. دوب یمومع  تاساسحا  تالیامت و  اب  ای  شدوخ  عفانم  اب  قفاوم  هچ  رگا  تشاذگیمن ،
. تفریذپن زگره  درک و  در  دوب ، لطاب »  » هچنآ درکن و  در  رگید  تفریذپ و  لد  ناج و  زا  تسناد  قح »  » ار هچنآ 

ترضح نآ  یحور  تیصخش 
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نانچ رد  یتیـصخش  نینچ  شیادـیپ  هک  نیا  رد  تشاد  میهاوخن  دـیدرت  مینک ، لمأت  یمک  هتـشذگ  لصف  بلاطم  رد  فاـصنا ، رظن  اـب  رگا 
رد لاعتم  يادخ  يور ، نیا  زا  و  تسا . هتشادن  یببس  ییادخ ، صاخ  دییأت  زج  هب  تسا و  هدوبن  زاجعا  تداع و  قرخ  زج  طیارش  عاضوا و 

کی هدومرف  اطع  يو  هب  هک  ار  یتیـصخش  دنکیم و  يروآدای  ترـضح ، نآ  نیـشیپ  یتسدیهت  یمیتی و  ندوب و  یّما »  » زا اهراب  دوخ  مالک 
: دیامرفیم هچنانچ  دنکیم : جاجتحا  شتوعد  تیناقح  هب  نآ  اب  هدرمش  ینامسآ  هزجعم 

[79 [؛» ینْغَأَف اًِلئاع  َكَدَجَو  َو  يدَهَف * الاَض  َكَدَجَو  َو  يوآَف * ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ  »
ناشن مان و  تیادخ  هک  يدوبن  یمانمگ  و  درک ؟ زاینیب  تیادخ  هک  يدوبن  يدنمزاین  و  داد ؟ هانپ  اج و  تیادـخ  هک  يدوبن  یمیتی  وت  رگم 

.؟ دیشخب
: دیامرفیم زین  و 

[80 [؛» َِکنیِمَِیب ُهُّطَُخت  َو ال  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو  »
. يدوبن انشآ  نتشون  ندناوخ و  هب  نآرق  لوزن  يربمایپ و  زا  شیپ  وت 

: دیامرفیم زاب  و 
[81 [؛» ِِهْلثِم ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  »

124 ص : مالسا ، میلاعت 
(- هدـیدن تیبرت  میلعت و  هدـش و  گرزب  داـسف  یناداـن و  طـیحم  رد  هـک  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  - ) دوـخ هدـنب  رب  هـچنآ  رد  رگا  و 

. دیروایب دشاب ، نآ  دننامه  هک  ياهروس  دیراد ، کش  میداتسرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس 

ناـهج مدرم  داعـس ت  هیاـم  ار  نآ  هداد و  رارق  نآ  يور  ار  دوـخ  نید  داـینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  یـساسا  هیاـپ و  هناـگی 
. تسا دیحوت »  » لصا هتخانش ،

لاعتم يادخ  زج  یـسک  يارب  دشابیم و  هناگی  يادخ  تسا ، شتـسرپ  راوازـس  ناهج و  شنیرفآ  أدبم  هک  یـسک  دیحوت ، لصا  بجوم  هب 
. دومن شنرک  هدروآ  دورف  میظعترس  ناوتیمن 

ییاورنامرف ادـخ ، زج  ار  یـسک  دنـشاب و  ردارب  ربارب و  مه  اب  همه  هک  تسا  نیا  دوش ، لومعم  دـیاب  يرـشب  هعماج  رد  هک  یـشور  نیاربانب ،
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هکنانچ  دنهدن . رارق  دوخ  طرش  دیقیب و 

؛» ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »
[82]

وا هب  ار  یسک  میتسرپن و  ناهج  يادخ  زج  ار  یسک  هک  تسا  نیا  نآ  میشاب و  هتـشاد  قافتا  مهاب  هملک  کی  رد  دییایب  باتک  لها  يا  وگب 
. دنکن ذخا  طرش  دیق و  یب  ياورنامرف  راگدنوادخ و  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب  هک  نیا  میهدن و  رارق  کیرش 

دیحوت هب  ار  مدرم  ناهرب  تجح و  نیرتاسر  يور و  نیرتهداشگ  قالخا و  نیرتوکین  اب  تشادن و  دیحوت  نید  رشن  زج  یفده  ترضح  نآ 
: دهدیم روتسد  وا  هب  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دومرفیم : هیصوت  شور  نیمه  بیقعت  هب  زین  ار  دوخ  نارای  دومرفیم و  توعد 

125 ص : مالسا ، میلاعت 
[83 [؛» ِینَعَبَّتا ِنَم  َو  اَنَأ  ٍةَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  »

. دنتسه نینچ  نیا  زین  نم  ناوریپ  منک و  توعد  ادخ  يوس  هب  لماک  یتریصب  اب  هک  تسا  نیا  نم  شور  وگب 
دوبن لئاق  ییانثتسا  ضیعبت و  زگره  یهلا ، دودح  ماکحا و  يارجا  رد  دادیم و  رارق  مه  ردارب  ربارب و  ار  همه  دوخ  تریس  رد  ترـضح  نآ 
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نیناوق ماکحا و  ساسا  رب  ار  سک  ره  تشاذگیمن و  یقرف  دیفس  هایس و  نز ، درم و  ریقف ، ینغ و  فیعـض ، يوق و  هناگیب ، انـشآ و  نایم  و 
«. مربیم ار  شتسد  دنک  يدزد  تسا ، مدرم  نیرتبوبحم  نم  دزن  هک  همطاف  مرتخد  رگا  : » دومرفیم دیناسریم و  دوخ  قوقح  هب  نید ،

هتبلا دنتـشاد - ار  يدازآ  رثکادـح  نوناـق ، زرم  زا  نوریب  رد  مدرم  تشادـن و  رگید  سک  رب  ییوگروز  ییاورناـمرف و  مکحت و  قح  یـسک 
. درادن انعم  یعامتجا  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  رد  هکلب  مالسا  رد  اهنت  هن  نوناق  لباقم  رد  يدازآ 

: دیامرفیم رکذ  شدوخ  یمارگ  ربمغیپ  یفرعم  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  يدازآ و  شور  نیمه 
ُّلُِحی َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلـیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  »
َروُّنلا اوُعَبَّتا  َو  ُهوُرَصَن  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناک  ِیتَّلا  َلالْغَْألا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئابَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل 

[84 [؛» ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  َنوُِحْلفُْملا * ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا 
لیجنا و رد  ار  وا  فصو  دننکیم  يوریپ  یما  ربمایپ  زا  باتک  لها  زا  هک  نانآ 

126 ص : مالسا ، میلاعت 
ار نآ  یبوخ  دوخ  يدادادـخ  داهن  ترطف و  اب  هچنآ  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  يربمایپ  وا  دـنباییم ، ناشدوخ - ینامـسآ  ياـهباتک  تاروت -
لـالح و ناـشیا  يارب  ار  كاـپ  ياـهزیچ  دـنکیم و  یهن  دنرامـشیمن ، بوـخ  دوـخ  ترطف  اـب  هچنآ  زا  دـیامنیم و  رما  دـننکیم ، كرد 

یناسک درادیمرب . ناشیا  زا  ار  شک  يدازآ  ياهریجنز  راوشد و  تخـس و  تاررقم  هنوگره  هک  يربمایپ  دـنکیم . مارح  ار  دـیلپ  ياهزیچ 
ربمایپ يا  دنشابیم . راگتسر  دندرک ، يوریپ  هدش  لزان  يو  رب  هک  نآرق )  ) يرون زا  دندرک و  شیرای  مارتحا و  دندروآ و  نامیا  يو  هب  هک 

. ماهدش هداتسرف  امش  همه  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  نم  وگب  مدرم  هب  ام 
. درک مهاوخ  ارجا  امش  نایم  رد  هداد  روتسد  نم  هب  لاعتم  يادخ  هک  یشور  ینعی 

هک یـسک  شیپ  زگره  دادـن و  رارق  دوخ  يارب  يزایتما  هنوگ  چـیه  دوخ  یگدـنز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تساـجنیا  زا 
روـضح هب  ًاصخـش  ار  همه  تخادرپیم . هناـخ  ياـهراک  هـب  دـشیمن ، هداد  زیمت  مدرم  ریاـس  زا  تشادـن ، ترـضح  نآ  اـب  ییانـشآ  هقباـس 

تافیرشت بکوم و  تکرح ، عقوم  رد  تسـشنیمن ! سلجم  ردص  رد  تخت و  يور  دادیم . شوگ  تجاح  بابرا  نخـس  هب  تفریذپیم و 
ار دوخ  يرورض  يدوجوم  یهاگ  دادیم و  ارقف  هب  ار  دوخ  يرورـض  جراخم  زا  رتشیب  دیـسریم ، شتـسد  هب  یلام  رگا  و  تشادن ! یمـسر 

قاقحا رد  تسـشنیم . ارقف  اب  درکیم و  یگدـنز  ارقف  دـننام  هشیمه  و  دـینارذگیم ، یتخـس  یگنـسرگ و  اب  دوخ  هداد ، نادنمتـسم  هب  زین 
حتف رد  یتقو  دربیم . راک  هب  ار  ضاـمغا  وفع و  رثکادـح  دوخ  یـصخش  قوقح  رد  یلو  دادیمن ، جرخ  هب  هحماـسم  نیرتمک  مدرم  قوقح 

اههـنتف زین  ترجه  زا  سپ  هدرک و  يو  رب  اهمتــس  هـمه  نآ  ترجه ، زا  شیپ  هـکنیا  اــب  دــندروآ ، شروـضح  هـب  ار  شیرق  نارــس  هـکم 
. دومرف وفع  ار  همه  دادن و  ناشن  دوخ  زا  يدنت  نیرتمک  دندوب ، هتخیگنارب 

ییورشوخ ترشاعم و  نسح  رد  دوب . نمشد  تسود و  يامن  تشگنا  دوخ  یناسنا  لیاضف  قالخا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
يریظن راقو  تناتم و  ینتورف و  يرابدرب و  و 

127 ص : مالسا ، میلاعت 
هب یتح  دیـسریم  هک  ره  هب  تسا . هدوتـس  ار  وا  همیرک  قـالخا  [ 85 [؛» ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو   » هلمج اب  دـیجم  نآرق  هک  ناـنچ  تشادـن .

ینعی دـتفا ! كاخ  هب  يو  شیپ  هک  تساوخ  هزاـجا  شناراـی  زا  یکی  تفرگیم . یـشیپ  ندرک  مالـس  رد  ناتـسدریز ، ناـکدوک و  ناـنز و 
یگدـنب يربمغیپ و  نم ، نأش  تسا و  ناهاش - يرـسک - رـصیق و  شور  اهنیا  ییوگیم ؟ هچ  دومرف : ربمایپ  دـشاب ، هتـشاد  هدجـس  تلاـح 

. تسا
رد درکن و  تلفغ  هفیظو  ماجنا  رد  ياهظحل  درک . ادـیپ  ار  مدرم  يربهر  تیادـه و  نید و  غیلبت  تیرومأـم  ادـخ  بناـج  زا  هک  یماـگنه  زا 

هیحاـن زا  هک  اـسرف  تقاـط  يراـتفرگ  اـب  دوب ، هکم  رد  هک  ترجه  زا  شیپ  لاـس  هدزیـس  تسـشنن . ياـپ  زا  دوـخ  ریذپانیگتـسخ  شـشوک 
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زا هک  نوزفا  زور  ياهيراتفرگ  اب  ترجه  زا  دعب  لاس  هد  رد  و  تشاد . لاغتشا  ادخ  نید  غیلبت  تدابع و  هب  هتسویپ  تشاد ، برع  نیکرشم 
تعـسو اب  ار  مالـسا  نیناوق  نید و  فراعم  دـندرکیم ، امن  ناملـسم  ناـقفانم  دوهی و  هک  ییاهینکـش  راـک  تشاد و  نید  نانمـشد  هیحاـن 

. دومن هرادا  ار  مالسا  نانمشد  اب  گنج  داتشه  زا  شیب  دیناسر و  مدرم  هب  دراد ، هک  يزیگنا  تریح 
هدـهع هب  ار  نآ  دـیدرگیم و  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  همه  لـماش  عقوم  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  هعماـج  روـما  هرادا  رب  هوـالع  اـهنیا  هتبلا 

. درکیم یگدیسر  ًاصخش  نابرد ، بجاحیب و  مدرم  ییزج  ياهيدنمزاین  اهتیاکش و  هب  یتح  تشاد .
ییوگروز زج  يزیچ  هک  زور  نآ  ناهج  ربارب  رد  اهنت ، هکی و  هک  سب  هزادنا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تعاجش  تماهش و  رد 

يو رد  زگره  دید ، تقو  ناراکمتـس  زا  هک  باذع  هجنکـش و  همه  نآ  و  درک . مایق  دوخ  هقح  توعد  اب  درکیمن ، تموکح  یـشک  قح  و 
. تشاذگن بقع  هب  ياپ  یگنج  چیه  رد  درکن و  داجیا  يدرسلد  یتسس و 

زا ار  یگزیکاپ  تفاظن و  تشادیم و  هگن  فیظن  زیمت و  رایسب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
128 ص : مالسا ، میلاعت 

هدوب مه  دروخرب  شوخ  سابل و  شوخ  ندب ، سابل و  یگزیکاپ  تفاظن و  رب  هوالع  و  نامیإلا » نم  ۀفاظنلا  : » تسا هدرمـش  نامیا  ياههناشن 
. تشاد يدایز  هقالع  رطع  هب  ًاصوصخم  دمآیم و  نوریب  تئیه  نیرتوکین  اب  دیایب ، نوریب  تساوخیم  هک  عقوم  ره  تسا و 

اب تیعقوم  نآ  اب  دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  تشاد ، هک  ینتورف  عضاوت و  نامه  اـب  درادـن و  لاـح  رییغت  دوخ ، یگدـنز  نارود  رد  وا 
. دشن لئاق  دوخ  يارب  دهد ، ناشن  ار  وا  یعامتجا  شزرا  هک  يزایتما  زگره  تشاد ، هک  یشزرا 

کبس و یلمع  دیدنخن و  ههقهق  اب  تفگن و  هدوهیب  نخـس  دادن و  مانـشد  یـسک  هب  زگره  دوخ  رمع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هب هاگنآ  دادیم  شوگ  یـضرتعم  ره  ضارتعا  هب  يدـنمدرد و  ره  نخـس  هب  تشاد و  يدایز  هقالع  لـمأت  رکفت و  هب  دادـن . ماـجنا  جرایب 

يور هتخاس  نشور  ار  صاخـشا  هابتـشا  یلو  تشکیمن . ار  دازآ  رکف  درکیمن . عطق  ار  یـسک  نخـس  تقو  چیه  تخادرپیم و  شخـساپ 
. تشاذگیم مهرم  يو  ینورد  مخز 

لاح نیا  اب  یلو  دـشیم ، رثأتم  تحاراـن و  یـسک  ره  ندرب  جـنر  زا  دوب و  بلقلا  قیقر  ناـبرهم و  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. تشاذگیمن قرف  دارفا  نیب  یهلا  نیناوق  يارجا  رد  درکیمن و  یتسس  نارادرکدب ، ناراکهزب و  تازاجم  رد  زگره 

هدمآ ترضح  نآ  شیپ  راصنا ، زا  يریثک  عمج  دندوب . مهتم  ناملسم  کی  يدوهی و  کی  دوب  هدش  راصنا  زا  یکی  هناخ  زا  هک  یتقرـس  رد 
یلو دوش ! تازاجم  يدوهی  درم  دوهی ، ینلع  ياهینمـشد  هب  رظن  و  راصنا ، صوصخلاب  ناناملـسم و  يوربآ  ظفح  يارب  هک  دـندروآ  راشف 

موکحم ار  ناملسم  درم  هدرک و  هئربت  ار  يدوهی  درف  اراکشآ  داد ، صیخشت  دنتساوخیم  اهنآ  هچنآ  فالخ  هب  ار  قح  نوچ  ترـضح  نآ 
. دومن

نارگید زا  رتولج  يردق  هک  دیسر  نایوجگنج  زا  یکی  هب  تخاسیم ، مظنم  ار  رکشل  فوفص  ًاصخـش  دوخ  هک  ردب  گنج  رادوریگ  رد 
درم دیامن ! تسار  ار  فص  هداتسیا  رتبقع  یمک  هک  داد  راشف  درم  نآ  مکش  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  ترضح  نآ  دوب ! هداتسیا 

صاصق دیاب  دمآ ! درد  هب  ممکش  مسق  ادخ  هب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : وجگنج 
129 ص : مالسا ، میلاعت 

نآ مکـش  هدـیود  درم  نآ  ریگب ! ار  دوخ  صاـصق  دومرف : دز و  راـنک  دوـخ  مکـش  زا  ار  ساـبل  داد ، يو  تسد  هب  ار  اـصع  ترـضح  منک ؟
زا سپ  منک » لصاح  سامت  وت  سدقم  ندب  هب  هلیسو  نیدب  متساوخیم  موشیم  هتشک  زورما  هک  منادیم  نم  : » تفگ دیسوب و  ار  ترضح 

. دش دیهش  ات  دز  ریشمش  درک و  هلمح  نمشد  هب  نآ 
نادـنمزاین و زاـین  هک  درکیم  شرافـس  شناراـی  هب  درکیم و  تیاـمح  ناـمولظم  نافیعـض و  زا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

. دیرادم اور  هحماسم  هراب  نیا  رد  و  دیناسرب ، نم  هب  ار  نافیعض  تیاکش 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  مشچ  دش و  عطق  شنخـس  نآ ، زا  دعب  و  دومن ، مدرم  هب  نانز  ناگدرب و  هرابرد  هک  دوب  یـشرافس  دومرف  هک  نخـس  نیرخآ  دـنیوگ 
. داب شایمارگ  نادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  تسب : ورف  ارذگ  ناهج 

130 ص : مالسا ، میلاعت 

تیبلها نآرق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تیصو 

هراشا

رـشب دارفا  نامتخاس  رد  هک  يدیدش  فالتخا  نینچمه  دشابیم و  لّدبت » ّریغت و   » موکحم یتسه ، ناهج  يازجا  ریاس  دننام  تیرـشب  ناهج 
يرادـهگن و كاردا و  مـهف و  يدـنک ، يدـنت و  رد  مدرم  سوـفن  نآ ، رثا  رد  هـک  هدروآ  دوـجو  هـب  فـلتخم  ياههقیلـس  تـسا ، دوهــشم 

. تسا فلتخم  راکفا ، یشومارف 
يدامتعا لباق  نامیا و  اب  نانابهگن  تباث و  هشیر  رگا  دنک ، تموکح  یتیعمج  نایم  رد  هک  یتاررقم  موسر و  نینچمه  دیاقع و  ور ، نیا  زا 

هب ار  هلئـسم  نیا  هـبرجت ، هدـهاشم و  تـفر . دـهاوخ  ناـیم  زا  هـتفرگ ، رارق  فـیرحت  رییغت و  ضرعم  رد  یتـقو  نیرتـمک  رد  دـشاب ، هتـشادن 
. دنکیم تابثا  ام  يارب  یهجو  نیرتنشور 

نانابهگن اجرباپ و  مکحم و  یکردـم  دوخ ، یمئاد  یناهج و  نید  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رطخ ، نیا  زا  يریگشیپ  هار  رد 
هماع و یمالـسا - قرف  ماـمت  هک  ناـنچ  دومن . هیـصوت  مدرم  هب  ار  دوخ  مارک  تیب » لـها  ادـخ و  باـتک   » دومرف و یفرعم  يراد  تیحـالص 

: تسا هدومرف  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دناهدرک  لقن  رتاوت ، وحن  هب  هصاخ -
اهنیا تسا ، نم  ترتع »  » تیب لها  يرگید  و  نآرق »  » ادخ باتک  اهنآ  زا  یکی  مراذگیم  اهبنارگ  تناما  ود  امش  نایم  رد  موریم و  نم 

. دش دیهاوخن  هارمگ  دینک ، کسمت  اهنیا  هب  هک  یمادام  امش  دوشیمن و  ادج  مه  زا  زگره 
131 ص : مالسا ، میلاعت 

میرک نآرق 

نآرق دشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  توبن  دنس  ینامسآ و  باتک  تسا ، یمالسا  فراعم  قیاقح و  همـشچرس  هک  میرک  نآرق 
هتشگ و لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  هب  تمظع ، ایربک و  ماقم  تزع و  ردصم  زا  هک  تسا  یمیلاعت  و  لاعتم ، يادخ  مالک  میرک 

. تسا هدش  هداد  ناشن  رشب  هب  تداعس  هار  نآ  هلیسو  هب 
نآ ناهج و  نیا  تداعس  هب  اهنآ  نتسب  راک  هب  اب  یمدآ ، هک  دهدیم  ناشن  یناسنا  ناهج  هب  یلمع  یملع و  داوم  هلـسلس  کی  میرک  نآرق 

. ددرگیم لئان  ناهج ،
يرشب هعماج  ياهيدنمزاین  هدش و  لزان  جیردت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  توعد  نامز  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  میرک  نآرق 

. تسا هتفگ  خساپ  ار 
هتسیاش لمع  هدیدنسپ و  قلُخ  تسرد و  داقتعا  درادن . تداعـس  يوس  هب  مدرم  ییامنهار  زج  یفده  دوخ  تانایب  رد  هک  تسا  یباتک  نآرق 

: دنکیم میلعت  اسر  ینایب  اب  تسا ، یناسنا  هعماج  درف و  تداعس  ياههیاپ  هک  ار 
[86 [؛» ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  »

. میداتسرف وت  يوس  هب  دنکیم ، نشور  ار  زیچ  ره  هک  یباتک 
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هناخ رد  هب  ار  مدرم  یهقف ، لئاسم  تاحیـضوت  يارب  ًاـصوصخم  اـهنآ  لیـصفت  يارب  هدومرف  ناـیب  راـصتخا  هب  ار  یمالـسا  فراـعم  نآرق ،
: دیامرفیم هک  نانچ  دنکیم . تیاده  توبن ،

[87 [؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  »
. يزاس نشور  نانآ  يارب  تسا ، هدش  هداتسرف  مدرم  يارب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  ات  میدرک  لزان  وت  هب  ار  نآرق 

132 ص : مالسا ، میلاعت 
و:

[88 [؛» ِهِیف اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  »
. يزاس نشور  نانآ  يارب  ار  قح  هدرک  لح  ار  مدرم  فالتخا  هک  میداتسرف  وت  يوس  هب  روظنم  نیدب  ار  باتک  نیا 

يدادادـخ قطنم  يداـع و  ناـبز  هب  ناـشیا  اـب  دـیامن ، توعد  هناروکروک  دـیلقت  هب  ار  مدرم  هک  نآیب  دوخ  دـصاقم  ناـیم  رد  میرک  نآرق 
دهدیم رکذت  هدش ، روآ  دای  دـنکیم ، كرد  دوخ  ترطف  اب  هاوخانهاوخ  ناسنا  هک  ار  تامولعم  هتـشر  کی  و  دـیوگیم . نخـس  ناشدوخ 

. دنز زابرس  اهنآ  هب  فارتعا  زا  دنک و  یلاخ  هناش  اهنآ  نتفریذپ  زا  دناوتیمن  ناسنا  زگره  هک 
هک تسین  یمالک  دنکیم ، ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  ینخـس  نآرق  [ 89 [؛» ِلْزَْهلِاب َوُه  ام  َو  ٌلْصَف * ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  : » دیامرفیم لاعتم  يادـخ 

. دشاب هدش  هتفگ  يرسرس  هدوهیب و 
دننام هن  تسا ، هدـنیاپ  هدـنز و  سک  همه  هب  تبـسن  هشیمه ، يارب  دوریم  شیپ  شتلالد  عاعـش  هک  اـجنآ  اـت  دـنکیم  ناـیب  هک  ار  یبلطم 

هار نآ  رد  لامها  تلفغ و  تاهج ، هیقب  زا  دوش و  هدیجنس  دنک  هطاحا  دناوتیم  رکفت  مهف و  هک  دنچ  یتاهج  زا  هک  مدرم  یلومعم  نانخس 
. دشابیم ربخ  اب  هدسفم  تحلصم و  ره  زا  دراد و  هطاحا  ناهن ، ادیپ و  ره  هب  هک  تسا  ییادخ  مالک  هکلب  دشاب ، هتشاد 

هدنز ار  ادخ  مالک  هدوب و  هفیرش  هیآ  نیا  رکذتم  هتسویپ  دیاشگب و  ار  دوخ  ینیب  عقاو  مشچ  هک  تسا  مزال  یناملـسم  درف  ره  رب  ور  نیا  زا 
، تسا ناسنا  یصاصتخا  هیامرس  هناگی  هک  ار - دازآ  رکفت  رد  دزرون و  تعانق  دناهتفگ ، هدیمهف و  نارگید  هچنآ  هب  دیامن و  یقلت  هدنیاپ  و 

هب دیامنیم - نآ  نتخادنا  راک  هب  رد  دیکأت  همه  نآ  میرک  نآرق  و 
133 ص : مالسا ، میلاعت 

صاخ هورگ  مهف  هب  یباتک ، نینچ  تسا و  هدنز  یتجح  لصف و  لوق  سک  همه  هب  تبسن  هشیمه و  يارب  ادخ  باتک  اریز  ددنبب ، دوخ  يور 
. دش دهاوخن  رصحنم  ینیعم  هتسد  و 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
[90 [؛» ْمُُهبُوُلق ْتَسَقَف  ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  َو ال  »

. دنتفریذپن ار  یهلا  فراعم  هدش  تخس  ناشیاهلد  نامز ، لوط  رثا  رد  دش و  هداد  باتک  نانآ  هب  هک  دنشابن  باتک  لها  دننام  ناناملسم 
دـیقیب و لوبق  يارب  ار  دوـخ  تسخن  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنریذپب . ار  قـح  هدرک  هعجارم  دوـخ  ترطف  هب  هک  دـهاوخیم  مدرم  زا  میرک  نآرق 
ناطیـش و ياههسوسو  هب  هکنیایب  تسا ، نآ  رد  ناشترخآ  ایند و  عفن  ریخ و  تسا و  قح  دـندید  هک  ار  هچنآ  دـنزاس و  هداـمآ  قح  طرش 

. دنیامن لوبق  دنهد ، شوگ  سوه  يادن 
رد ناـنآ  یعقاو  یگدوسآ  تحلـصم و  تسا و  قـح  دـندید  رگا  دـنراد ، هضرع  دوـخ  هدـنز  روعـش  هب  ار  یمالـسا  فراـعم  نآ ، زا  سپ  و 

يرـشب هعماج  رد  هک  ینییآ  ناسنا و  یگدـنز  شور  تروص ، نیا  رد  هتبلا  و  دـنوش . اهنآ  میلـست  تسا ، اـهنآ  نتـسب  راـک  هب  نتفریذـپ و 
. دهاوخیم ار  اهنآ  دوخ  يرطف  لیامت  يزیرغ و  تساوخ  اب  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  ییاهروتسد  تاررقم و  دوشیم ، لومعم 

ضقانت داضت و  زا  دشاب و  هتشاد  لماک  قفاوت  یناسنا  هژیو  نامتخاس  اب  نآ  داوم  ءازجا و  همه  هک  دوب  دهاوخ  یتخاونکی  شور  هرخالاب  و 
، میلس لقع  اب  قفاوم  يدروم  رد  و  تایدام ، زا  ییاج  رد  دریگ و  همشچرس  تایونعم  زا  ییاج  رد  هک  يداضتم  شور  هن  دنام ، رود  یلک  هب 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


. سوه اوه و  عبات  يدروم  رد  و 
134 ص : مالسا ، میلاعت 

قـح و يوـس  هـب  ار  مدرم  مـیرک  نآرق  [ 91 [؛» ٍمیِقَتْـسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  فـصو  رد  لاـعتم  يادـخ 
. دشاب رود  ضقانت  داضت و  هنوگ  ره  زا  تخاونکی و  هک  یشور  هار و  کی  يوس  هب  دنکیم و  ییامنهار  تقیقح 

: دیامرفیم زاب  و 
[92 [؛» ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  »

. تسا رتتسرد  رتاناوت و  اهشور  اهنییآ و  همه  زا  هک  دنکیم  ییامنهار  ینییآ  نید و  يوس  هب  ار  مدرم  نآرق  نیا 
هک تسا  حـضاو  رپ  اریز  دـنکیم ، یفرعم  ناسنا  شنیرفآ  اب  مالـسا  تقباـطم  ناـمه  ار  مالـسا  یتسرد  ییاـناوت و  نیا  ببـس  رگید  هیآ  رد 

تخبـشوخ بایماک و  ار  ناسنا  یهجو  نیرتهب  هب  دهدیم ، خساپ  ار  ناسنا  یعقاو  ياهيدـنمزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هک  یهار  شور و 
: تخاس دهاوخ 

[93 [؛» ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  »
ینید ، ] دراد لماک  قفاوت  تسین  لیدـبت  رییغت و  لباق  زگره  هک  یناسنا  صوصخم  شنیرفآ  اب  هک  ینید  شاـب ، راوتـسا  نید  نتفریذـپ  يارب 

[. دناسرب تداعس  لزنم  رس  هب  دیامن و  هرادا  ار  یناسنا  هعماج  دناوتیم  هک  تسا 
: دیامرفیم زاب  و 

[94 [؛» ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا  »
135 ص : مالسا ، میلاعت 

. يروآ نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  مدرم  هک  میدرک  لزان  وت  هب  هک  تسا  یباتک 
هب هک  دوب  دهاوخ  یهار  ریزگان  هار  نیا  دهد ، ناشن  ینشور  هب  ار  دوصقم  لزنمرس  هک  دنکیم  توعد  ینـشور  هار  هب  ار  مدرم  میرک  نآرق 

قفاوت دهدیم ، ناسنا  میلـس  لقع  هک  يرظن  اب  دـهدب و  تسرد  خـساپ  تسوا ، یعقاو  ياهيدـنمزاین  نامه  هک  ناسنا  يرطف  ياهتساوخ 
. دوشیم هدیمان  مالسا  هک  تسا  يرطف  نید  نامه  نآ  دشاب و  هتشاد 

هار و نینچمه  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  هعماج ، ذوفن  اب  دارفا  بضغ  توهـش و  هزیرغ  ياضرا  يارب  سوه و  اوه و  ساسا  رب  هک  یـشور  اـما 
اناوت ياهتلم  زا  ناوتان  هدنام و  بقع  تلم  کی  هک  یشور  هار  تسا و  هدیدرگ  ذاختا  ناکاین  ناردپ و  زا  هناروکروک  دیلقت  اب  هک  یشور 

دنریذپب و ارچ  نوچیب و  دنتفای  نانآ  شیپ  هچ  ره  دنیامن ، قیبطت  میلـس  لقع  قطنم  اب  ددرگ  یـسررب  هک  نآیب  دنـشاب و  هتفرگ  دنمورین  و 
هجو چـیه  هب  هک  تسا  یهار  ندوـمیپ  تقیقح  رد  تسین و  یکیراـت  رد  نتفرورف  زج  اـهشور  هنوـگ  نیا  دـننک . هیبـشت  ناـنآ  هب  ار  دوـخ 

. دنکیمن نیمضت  ار  دصقم  هب  ندیسر 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  نانچ 

[95 [؛» اْهنِم ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  »
یگدنز هار  مدرم  نایم  رد  نآ  ییامنهار  اب  هک  میداد  ییانـشور  يو  هب  میدرک و  هدنز  نید ) هلیـسو  هب   ) ار وا  ام  دوب و  هدرم  هک  یـسک  ایآ 

.؟ دمآ دهاوخن  نوریب  اهنآ  زا  هتفر و  ورف  نوگانوگ  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دیامیپیم ، ار 
زا دیجم  نآرق  هک  نیا  زا  هتشذگ  درب . یپ  ناوتیم  ناناملـسم  مالـسا و  رظن  زا  سدقم  باتک  نیا  تمظع  تیمها و  اب  اج  نیمه  زا  هرخالاب 

هدراهچ هک  نونک - ات  دوخ  لوزن  نامز 
136 ص : مالسا ، میلاعت 

دوخ هب  ار  نایناهج  هجوت  هشیمه  هتـشاد و  يدـنمجرا  ماقم  فلتخم  تاهج  زا  يرـشب  نوگاـنوگ  ياـههعماج  رد  هتـسویپ  درذـگیم - نرق 
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. تسا هدرک  بلج 
ینایب اب  نآ  رد  مالسا  هیلاع  فراعم  تایلک  تسا و  مالسا  یگشیمه  یناهج و  نییآ  هناوتـشپ  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک  نآرق  يرآ ،
هزجعم ادـخ و  نخـس  میرک  نآرق  نیا ، زا  هتـشذگ  تسادـخ . نید  شزرا  اـب  يواـسم  نآ  شزرا  رظن ، نـیا  زا  تـسا و  هدـش  رکذ  باذـج 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نادیواج 

تسا هزجعم  نآرق 

دنک ادا  یهجو  نیرتقیقد  نیرتنشور و  هب  ار  ناسنا  ینورد  دصاقم  دناوتیم  هک  روانهپ  دنمورین و  تسا  ینابز  یبرع ، تغل  ملسم ، روط  هب 
. دسریمن یبرع  نابز  هیاپ  هب  ینابز  چیه  صوصخ  نیا  رد  و 

رتـشیب زا  هرهبیب و  تیندـم  موسر  زا  نیـشنرداچ و  بلغا  هکنیا  مغریلع  مالـسا - زا  شیپ  تیلهاـج - ياـهبرع  هک  تسا  هاوـگ  خـیرات 
، خـیرات تاحفـص  رد  هک  نانچ  دناهتـشاد . یگرزب  ماقم  عقوم و  مالک ، تغالب  نایب و  تردـق  رد  دـناهدوب ، مورحم  اًلماک  یگدـنز  يایازم 

. درک ادیپ  یبیقر  ناوتیمن  نانآ  يارب  زگره 
هک روطنامه  و  دنتـشاذگیم . مارتحا  رایـسب  ار  هنابیدا  ابیز و  نانخـس  تشاد و  ار  اهشزرا  نیرتالاب  اویـش  نخـس  برع ، تایبدا  رازاـب  رد 

هبعک راوید  هب  ار  کی  هجرد  يارعـش  نارونخـس و  نیـشنلد  ابرلد و  راعـشا  دـندرکیم ، بصن  هبعک  هناـخ  رد  ار  شیوخ  نایادـخ  اـهتب و 
هب یهابتشا  نیرتکچوک  طلغ و  نیرتمک  نودب  ار ، قیقد  ياهروتسد  مئالع و  همه  نآ  اب  تعسو و  نآ  اب  ینابز  روطنیمه  و  دنتخیوآیم .

. دندرکیم دادیب  مالک  شیاریپ  شیارآ و  رد  دندربیم و  راک 
رد ياهلغلغ  دـش ، توالت  مدرم  يارب  دـیدرگ و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  نیتسخن  ياـهزور  رد 

باذج نایب  تخادنا و  موق  نآ  نارونخس  بارعا و  نایم 
137 ص : مالسا ، میلاعت 

شومارف ار  ییاویـش  نخـس  ره  هک  تخاس  دوخ  هتفیـش  ار  نالدبحاص  هدرک و  ياج  اهبلق  رد  نانچ  نآرق ، يانعم  رپ  نیریـش و  رایـسب  و 
. دندروآ نییاپ  دوب ، هدش  هتخیوآ  هبعک  هب  تاقلعم »  » مان هب  نخس  ناداتسا  زا  هک  ار  يرادبآ  ياهرعش  دندرک و 

ناهد هب  یـشوماخ  رهم  دوخ  نیریـش  مظن  اب  تخاسیم و  بوذـجم  ار  یلد  ره  دوخ ، نایاپیب  ییاـبرلد  ییاـبیز و  اـب  ییادـخ  نانخـس  نیا 
. دزیم نانابز  نیریش 

ار دـیحوت  نییآ  دوخ  مکحم  قطنم  اـسر و  ناـیب  اـب  اریز  دوب ، راوگاـن  خـلت و  رایـسب  تسرپتب ، كرـشم و  ماوقا  يارب  رگید  يوس  زا  یلو 
دـندیمانیم و نایادـخ  مدرم ، هک  ار  ییاـهتب  درکیم و  شهوکن  تدـش  هب  ار  یتسرپتب  كرـش و  شور  تخاـسیم و  للدـم  نشور و 

ریقحت دندیتسرپیم ، ار  اهنآ  ادخ ، ياج  هب  هرخالاب ، دندومنیم و  اهینابرق  اهنآ  هاگشیپ  رد  دندرکیم و  زارد  اهنآ  يوس  هب  زاین  تسد 
توخن ربک و  هک  ار  یشحو  ياهبرع  و  دومنیم . یفرعم  تیـصاخ  رثا و  نودب  ناجیب و  یبوچ  یگنـس و  ياههمـسجم  ار  اهنآ  هدرک و 
تلادع مارتحا  یتسرپ و  قح  نییآ  هب  دندوب ، هداهن  انب  ینزهار  يراوخنوخ و  ساسا  رب  ار  دوخ  یناگدنز  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ياپارس 

. درکیم توعد  تیناسنا  و 
ياهلیـسو ره  هب  تیادـه  نازورف  لعـشم  نیا  ندرک  شوماـخ  يارب  دـندمآ و  شیپ  هزراـبم  زیتـس و  هار  زا  تسرپتب  ياـهبرع  ور  نیا  زا 

. دندربیمن يدوس  يدیمون  زج  دوخ  هناراکبان  ششوک  زا  زگره  یلو  دنزیم ، تسد 
. دندرب دوب - برع  فورعم  ناسانشنخس  زا  هک  دیلو »  » مان هب  ناحیصف  زا  یکی  شیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تثعب ، لیاوا  رد 

نآ ات  دادیم ، شوگ  تقد  اب  تشاد  هک  يرورغ  ربک و  اب  دـیلو  دومن ...  توـالت  ار  هدجـس » مح   » هروس لوا  زا  دـنچ  یتاـیآ  ترـضح  نآ 
لاح دومرف ، توالت  ار  هیآ  نیا  هکنیمه  دیسر  [ 96 «] َدوُمَث َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف   » هفیرش هیآ  هب  ترـضح 
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شمادنا رب  هزرل  دیدرگ و  نوگرگد  دیلو 
138 ص : مالسا ، میلاعت 

. دندش قرفتم  تعامج  دروخ و  مه  هب  سلجم  دیدرگ و  دوخیب  دوخ  زا  هک  يروط  هب  داتفا ،
! مسق ادخ  هب  هن  تفگ : يدرک ؟ اوسر  هدنکفارـس و  دمحم  شیپ  ار  ام  هک  دندرک  زاغآ  هلگ  دندمآ و  دیلو  شیپ  ياهدع  هثداح ، نآ  زا  دعب 

یتهابش مدینش ، دمحم  زا  هک  ینانخس  مسانش ، نخس  بیدا و  هک  دینادیم  مرادن و  زین  یعمط  مسرتیمن و  یـسک  زا  نم  هک  دینادیم  امش 
هک مریزگان  نم  رگا  تسا و  راد  هشیر  زغم و  رپ  رثن ، هن  دیمان  ناوتیم  شرعش  هن  بیرفلدو  باذج  تسا  ینانخـس  درادن ، مدرم  نانخـس  هب 

دیلو دـندمآ ، يو  دزن  هک  زور  هس  زا  سپ  میامنب ...  يرکف  ات  دـیهد  تلهم  نم  هب  زور  هس  میوگب ، ینخـس  هدرک و  یتواـضق  هراـب  نیا  رد 
. دزاسیم دوخ  هتفیرف  ار  اهلد  هک  تسا ! وداج » رحس و   » دمحم نانخس  تفگ :

عنم نآ  هـب  نداد  شوـگ  زا  زین  ار  مدرم  دـندومنیم و  زیهرپ  نآ  ندینـش  زا  هدـیمان  وداـج  رحـس و  ار  نآرق  دـیلو ، ییاـمنهار  هـب  ناکرـشم 
فک هدرک و  دـنلب  ار  اهزاوآ  تخادرپیم ، نآرق  توالت  هب  مارحلا  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یهاـگ  دـندرکیم و 

! دنونشن ار  ترضح  نآ  يادص  نارگید  ات  دندزیم 
نآ هناخ  راوید  تشپ  هدرک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  تاقوا  رتشیب  دـندوب ، هدادـلد  نآرق  يابرلد  اویـش و  ناـیب  ربارب  رد  نوچ  همه ، نیا  اـب 

قولخم نخـس  ار ، نخـس  نیا  دـنتفگیم  رگیدـکی  هب  هتـسهآ  هاـگنآ  دـندادیم ، شوـگ  نآرق  توـالت  هب  دـندرکیم و  عاـمتجا  ترـضح 
. تفگ ناوتیمن 

: دیامرفیم هدومن  هراشا  انعم  نیا  هب  لاعتم  يادخ 
[97 [؛» ًاروُحْسَم اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ  يوَْجن  ْمُه  ْذِإ  َو  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  »

139 ص : مالسا ، میلاعت 
، ناراکمتـس نیا  هک  مینادیم  رتهب  دنونـشیم و  شوگ  هچ  اب  ار  نآرق  دـنهدیم ، شوگ  وت  توالت  هب  هک  یتقو  ناـنآ  هک  مینادیم  رتهب  اـم 

. دنیوگیم رگیدمه  شوگ  هب  هتسهآ  هتشگرب  تقو  نآ  تسا  هدز  وداج  درم  نیا  دنیوگیم 
دنتساوخیم هک  برع  نارونخس  تخادرپیم ، مدرم  توعد  نآرق و  توالت  هب  هبعک  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یهاگ 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دنوشن ! هتخانش  هدید و  هک  دندشیم  مخ  دنرذگب ، ترضح  نآ  ولج  زا 
[98 [؛» ُْهنِم اوُفْخَتْسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ  »

. دننک ناهنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  هک  دندشیم  مخ  نانآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نتخاس  مهتم 

ره دنتفگیم و  رحس »  » زین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  توعد  قلطم  هب  هکلب  دندیمان ، رحس »  » ار میرک  نآرق  اهنت  هن  ناکرشم  رافک و 
دنتفگیم دادیم ، زردـنا  دـنپ و  اـی  دومرفیم و  دزـشوگ  ناـنآ  هب  ار  یقیاـقح  دومنیم و  توـعد  ادـخ  هار  هب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  تقو 

تحـص دوخ  يدادادخ  داهن  یناسنا و  روعـش  اب  هک  دومنیم  نشور  ناشیا  رب  ار  یلئاسم  لاوحا ، همه  رد  هک  یتروص  رد  دنکیم ! رحـس » »
نآ رد  ًانیع  ار  يرـشب  هعماج  یباـیماک  تداعـس و  هک  دادیم  ناـشن  ناـنآ  هب  ار  ینـشور  شور  تسار و  هار  دـندومنیم و  كرد  ار  اـهنآ 

. تشاذگ مان  رحس »  » ناوتیمن ار  یبلاطم  نینچ  دنتشادن و  نآ  نتفریذپ  رد  ياهناهب  چیه  دندرکیم و  هدهاشم 
تافارخ یپ  دییامنم و  نانآ  ینابرق  ار  دوخ  نادنزرف  دینکن و  شتسرپ  دیشارتیم  دوخ  تسد  اب  هک  ار  یبوچ  گنـس و   » هک نخـس  نیا  ایآ 
مارتحا تلادع و  افـص و  حلـص و  یتسود و  ناسنا  یهاوخریخ و  یتسرد و  یتسار و  دـننام : هدیدنـسپ  قالخا  ایآ  و  تسا ؟ وداج  دـیورم !»

؟ دیمان رحس  ناوتیم  ار ، یناسنا  قوقح 
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140 ص : مالسا ، میلاعت 
: دیامرفیم هدومن  هراشا  انعم  نیا  هب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

[99 [؛» ٌنِیبُم ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو  »
. دنکیم رحس  دنیوگیم  دش  دیهاوخ  هدنز  گرم  زا  سپ  ییوگیم  رافک  هب  هک  یتقو 

دبلطیم هضراعم  هب  ار  ناکرشم  نآرق 

رد دنریذپب و  ار  یمالسا  توعد  هک  دندوبن  هدامآ  زگره  دوب ، هدیناود  هشیر  ناشیاهلد  رد  یتسرپ  تب  یفارخ  نییآ  هک  ناکرـشم  رافک و 
وا دــنتفگیم : هدرک  بیذــکت  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربــمغیپ  يور ، نـیا  زا  دــنروآ . دورف  مـیظعت  رــس  تـقیقح ، قــح و  ربارب 

! دشابیم شدوخ  نخس  دهدیم ، تبسن  ادخ  هب  هک  ار  ینآرق  و  تسوگغورد !
هب دـندوب ، تغالب  تحاصف و  نادـیم  نازاـت  هکی  ناورـشیپ و  هک  ار  یتیعمج  هدـمآرب  يدـحت  ماـقم  رد  میرک  نآرق  تمهت ، نیا  عفر  يارب 

نیا زا  دـنروایب و  ار  راتفگ  نیا  دـننامه  يراتفگ  دـنیوگیم ، تسار  ربمغیپ  بیذـکت  رد  رگا  هک  تساوخ  ناشیا  زا  درک و  توعد  هزراـبم 
! دننک تباث  ار  یمالسا  توعد  ندوب  ساسایب  هار ،

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  نانچ 
[100 [؛» َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  َنُونِمُْؤی * َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  »

. دنروایب نآ  دننام  یمالک  زین  نانآ  دنیوگیم  تسار  رگا  تسا ، هتخاس  شدوخ  ار  نآرق  دنیوگیم  هکلب  همجرت : هصالخ 
: دیامرفیم زاب  و 

ْنِإ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  »
141 ص : مالسا ، میلاعت 

[101 [؛» َنِیقِداص ُْمْتنُک 
زین امـش  دـییوگیم ، تسار  رگا  وـگب  ادـخ ) مـالک  هن  تسا  دـمحم  مـالک   ) تسا هدـش  هتـسب  ادـخ  هب  هک  تسا  یغورد  نآرق  دـنیوگیم 

. دییوجب دادمتسا  دیناوتیم ، هک  سک  ره  زا  و  اهتب )  ) دوخ نایادخ  زا  هراب  نیا  رد  دیروایب و  نآرق  ياههروس  زا  یکی  دننام  ياهروس 
يرونخـس رد  هک  يرورغ  ربک و  همه  نآ  اب  دـندوب ، تغالب  تحاصف و  کلم  ناـیاورنامرف  نخـس و  ناداتـسا  هک  برع  نیکرـشم  راـفک و 

هب دندومن ؛ نینوخ  هزرابم  هب  لیدـبت  ار  یبدا  هضراعم  ریزگان  دندیـشوپ و  مشچ  هقباسم  زا  دـندز و  زابرـس  فیلکت  نیا  تباجا  زا  دنتـشاد ،
هن دندش ، زجاع  نآرق  اب  هضراعم  زا  برع  نارونخـس  دوب ! یبدا  هضراعم  رد  تسکـش  ییاوسر و  زا  رتناسآ  ناشیا  رب  ندش  هتـشک  انعم  نیا 

يراک دنتـسناوتن  دندمآ ، دوجو  هب  نآرق  لوزن  رـصع  زا  سپ  هک  مه  یناسک  هکلب  دندرکیم ، یگدنز  نآرق  لوزن  رـصع  رد  هک  نانآ  اهنت 
. دندش ینیشن  بقع  هب  روبجم  ماجنارس  لماک ، ییامزآ  روز  زا  سپ  دنهد و  ماجنا 

- دیامن بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  دوش و  رهاظ  يرگید  زا  هک  يرنه  رثا  ای  راکهاش  ره  هک  تسا  نآ  هب  لیامتم  هتسویپ  رشب  تعیبط  اریز 
ندروآ ددص  هب  مدرم  زا  یهورگ  دشاب - هتـشادن  هعماج  یگدـنز  رد  یمیقتـسم  ریثأت  نیرتمک  يزاب  نامـسیر  ینز و  تشم  دـننام  هچ  رگا 

دنتسه نآرق  نیمک  رد  ًامئاد  یهورگ  هتسویپ  هک  تسا  مولعم  اجنیا  زا  دنتفایم و  تباقر  هقباسم و  رکف  هب  هدمآرد ، نآ  زا  رتهب  نآ و  لثم 
دـندش و زجاـع  هضراـعم  زا  ناـنیا  دننیـشنیمن  اـپ  زا  ياهظحل  نآ ، كولـس  زا  دـنبایب ، ینامـسآ  باـتک  نیا  اـب  هضراـعم  يارب  یهار  رگاو 
لطاب و ار  قح  تیصاخ ، بسح  هب  هک  تسا  یلمع  رحس  اریز  تسا ، رحس  نآرق  دنیوگب : هداد و  رارق  هناهب  ار  وداج  رحـس و  مان  دنتـسناوتن 

! دهدیم هولج  قح  ار  لطاب  ای 
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تیـصاخ نیا  دزادرپیم ، اهلد  راکـش  هب  دوخ  ياویـش  مظن  ابیز و  هجهل  اب  نآرق  رگا  دیامنیم و  غورد  ار  تسار  ای  تسار  ار  غورد  ینعی 
هب ار  یفراعم  دـیامنیم و  توعد  دـصاقم  هلـسلس  کی  يوس  هب  ظفل  هار  زا  رگا  درادـن و  رحـس  ملاع  هب  یلخد  تسا و  نآ  یعیبط  ییاـبیز 

راتفر و هتشر  کی  هب  ار  مدرم  دنمهفیم و  ار  اهنآ  تیناقح  تیعقاو و  دوخ  يدادادخ  داهن  یناسنا و  روعـش  اب  هک  دنکیم  يروآدای  مدرم 
، درادن اهنآ  ندوتس  نتفریذپ و  زا  يزیرگ  میلس  لقع  هک  درادیماو  یتسود  ناسنا  يرگداد و  یهاوخریخ و  یـسانش و  قح  دننام  رادرک ،
ییابیز و رد  هتفرگ و  رارق  رشب  مالک  جوا  رد  هک  تسا  یمالک  نآرق  دنیوگب  دتسناوتن  دندش و  زجاع  نانیا  تسین . يزیچ  تقیقح  نایب  زج 

. تسادخ مالک  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  درادن و  بیقر  ینیشنلد  تغالب و  ییابرلد و 
خیرات رد  ًارهق  تسا ، تفرشیپ  لباق  هک  اهنآ  ریاظن  نتشون و  ندناوخ و  تماهش و  تئرج و  دننام  یتعنـص  ای  یتفـص  ره  رگید : ترابع  هب 

نابز رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دراد  عنام  هچ  تشاد و  دهاوخ  دشاب ، هقباسم  نیتسخن  هدنرب  هلزنم  هب  هک  ياهغبان  کی  رـشب 
. دوب دهاوخ  یندش  هضراعم  تسا  يرشب  مالک  هکنیا  اب  وا  مالک  تروص  نیا  رد  دشاب و  تغالب  لوا  هجرد  رد  صوصخم  مظن  اب  یبرع ،

، دناسر توبث  هب  ای  دیوگب  هتسناوتن  یسک  زین  نآرق  نایعدم  زا  دنتفگن و  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رـصاعم  نارونخس 
یناسنا دادعتسا  تیلباق و  زا  هک  تسا  يرما  هرخالاب  دشاب  هچ  ره  دسرب ، یقرت  جوا  هب  غباون  زا  یکی  تسد  هب  هک  یتعنص  تفص و  ره  اریز 

شیپ هدش ، زاب  هغبان  نآ  هلیـسو  هب  هک  ار  یهار  تسا  نکمم  زین  نارگید  يارب  تهج  نیدـب  تسا . يرـشب  تعیبط  دولوم  هتفرگ  همـشچرس 
زا هچ  رگا  ار  نآ  زا  رتهب  هکلب  بولـسا ، نامه  اب  نآ  عون  زا  هغبان و  نامه  ياهراک  دننامه  يراک  مزال ، شـشوک  شالت و  رثا  رد  دنریگ و 

یمدـقشیپ ییاوشیپ و  تمـس  اهنت  تسا ، هار  هدـننک  زاب  نیتسخن  هک  هدربمان  هغبان  يارب  لاح  نیا  اـب  دـنهد  ماـجنا  دـسرن ، وا  هب  تهج  ره 
. دنامیم

يراک ناوتیم  یلو  تسشن ، ییاط » متاح   » تسد الاب  تواخس  رد  ناوتیمن  اًلثم 
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رد یلو  تفرگ ، شاقن  ینام »  » تسد زا  یشاقن  رد  و  ریم »  » تسد زا  یـسیونشوخ  رد  ار  تقبـس  يوگ  ناوتیمن  درک ، وا  ياهراک  دننامه 
. درک یشاقن  ینام »  » بولسا هب  ار  یکچوک  يولبات  ای  تشون  ریم »  » هویش هب  ياهملک  ناوتیم  نایاش ، ششوک  شالت و  رثا 

ناهج یمان  نارونخـس  هصاخ  نارگید و  يارب  ادـخ - مالک  هن  دوب - يرـشب  مـالک  نیرتغیلب  میرک  نآرق  رگا  یمومع ، نوناـق  نیمه  هب  اـنب 
. دنزاسب نآرق  ياههروس  زا  یکی  دننامه  هیبش و  ياهروس  مک  تسد  یباتک و  بولسا ، نیمهرد  یگدیزرو  رثا  رد  هک  تشاد  ناکما 

: دوخ زا  رتهب  هن  هتساوخ  مدرم  زا  ار  دوخ  دننامه  یمالک  يددعتم ، دراوم  رد  هضراعم  ماقم  رد  میرک  نآرق 
[102 «] ِِهْلثِم ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  »

[103 «] ِِهْلثِم ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  »
[104 «] ٍتایَرَتْفُم ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف  »

[105 [؛» ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  «ال 
رب هک  نیا  تهج  زا  هکلب  تسا ، هدرکن  زجاع  ار  نارگید  دوخ  بیجع  مظن  ییاویـش و  اب  اهنت  نآرق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ثحب  همتاـخ  رد 

تاهج ریاس  زا  هدومن و  نایب  هک  یقیاقح  لیلد  هب  هداد و  هک  یبیغ  ياهربخ  تلع  هب  تسا و  لمتشم  رـشب  ياهيدنمزاین  همه  یعقاو  خساپ 
ار نآ  دننام  لثم و  تسناوت  دـنهاوخن  هک  دـنکیم  نالعا  رـشب  مومع  هب  دـیامنیم و  يدـحت » ، » دـنکیم هولج  ینامـسآ  باتک  نیا  رد  هک 

. دنروایب
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هراشا

رسپ و نز و  دننام : دنـشابیم . يو  لزنم  کچوک  هعماج  ياضعا  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  درم  هداوناخ  و  تیب » لها   » تغل فرع و  رد 
. دننکیم یگدنز  هناخبحاص  درف  یگدنز  عاعش  رد  همه  هک  راکتمدخ  رتخد و 

ومع و دنزرف و  رهاوخ و  ردام و  ردـپ و  دـننام : کیدزن  نادـنواشیوخ  رد  ار  هملک  نیا  هدـش و  هداد  میمعت  تیب » لها   » يانعم رد  یهاگ  و 
. دننکیم لامعتسا  زین  اهنآ  نادنزرف  هلاخ و  همع و 

هماع و قیرط  زا  هک  هرتاوتم  تایاور  قبط  اریز  تسین ، یفرع  يانعم  ود  نیا  زا  کی  چیه  تنس  باتک و  رد  ربمغیپ ، تیب » لها   » زا دارم  یلو 
نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  تارـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  یتبهوم  تسا  یماـن  تیب » لـها   » هدـش دراو  هصاـخ 

فرع و بسح  هب  هک  نیا  اب  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رگید  نادنواشیوخ  هناخ و  لها  نیاربانب ، دراد و  صاصتخا  مالـسلا  مهیلع 
همطاف ردام  مرکا و  ربمغیپ  نانز  نیرتیمارگ  هک  يربک  هجیدـخ  یتح  دنتـسین ، اـنعم  نیا  هب  تیب  لـها  دـنوشیم - هدرمـش  تیب  لـها  تغل 
. دنتسین تیب » لها   » لخاد دراد ، ار  راختفا  نیرتگرزب  دشابیم و  ترضح  نآ  یبلُص  رسپ  هک  میهاربا  نینچمه  تسا و  مالسلا  اهیلع 

لها زا  دنتسه  وا  لسن  زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  هک  ماما  هدزاود  زا  ماما  هن  رگید ، تایاور  تایاور و  نیمه  بجوم  هب  يرآ ،
نامه تیب » لها   » نیاربانب دنشابیم . تیب 

145 ص : مالسا ، میلاعت 
قالطا ترضح ، نآ  ترتع  مرکا و  ربمغیپ  زا  دعب  نت  هدزیـس  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها   » ًالومعم دنتـسه و  موصعم  هدراهچ 

. دوشیم
ود اهنآ  نیرتمهم  هک  دنراد  تباقر  هضراعم و  لباق  ریغ  تاماقم  دایز و  بقانم  لئاضف و  مالـسا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها 

: تسا ماقم 
دنراد و ار  تراهط  تمصع و  ماقم  [، 106 «] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » هفیرش هیآ  بجوم  هب  . 1

. دنزیمن رس  نانآ  زا  هانگ  زگره  ماقم  نیا  ياضتقم  هب 
نایم ناشنایم و  ییادـج  زگره  دنتـسه و  نآرق  اـب  هشیمه  ترتع  دـش ، هراـشا  زین  ًاـقباس  هک  نیلقث »  » يوبن فیرـش  ثیدـح  بجوم  هب  و  . 2

. دنوشیمن شزغل  اطخ و  راچد  نیبم  نید  دصاقم  میرک و  نآرق  یناعممهف  رد  هجیتن ، رد  دتفایمن و  ادخ  باتک 
هکنانچ دشاب . تجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  دننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لعف  لوق و  هک  تسا  نآ  ماقمود  نیا  همزال  و 

. تسا نیا  رب  هعیش  هدیقع 

تیب لها  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  هصوصنم  لئاضف 

لقن تیب  لها  ریاس  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  بقانم  رد  يرایسب  ثیداحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  كاپ  نابز  زا  هصاخ  هماع و 
: میزادرپیم ربمغیپ  تیب  لها  بقانم  زا  تمسق  هس  رکذ  هب  طقف  ام  دناهدومن و 

تئیه دنداتـسرف . هنیدـم  هـب  هدرک  باـختنا  ار  دوـخ  نادنمـشناد  ناـگرزب و  زا  ياهدـع  نارجن ، رهـش  ياراـصن  يرجه  مشــش  لاـس  رد  . 1
يادخ بناج  زا  دندش و  بولغم  موکحم و  یلو  دـنتخادرپ ، هجاحم  هرظانم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  تسخن  ناگدـنیامن ،

: دش لزان  هلهابم  هیآ  لاعتم 
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ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
[107 [؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

نامدوخ نادنزرف  نانز و  نامدوخ و  ایب  وگب  دنک  هجاحم  وت  اب  هراب  نیا  رد  یـسک  زاب  رگا  يراد ، تسد  رد  هک  نشور  ياهتجح  زا  سپ 
.؟ میهاوخب باذع  تنعل و  نانآ  يارب  لاعتم  يادخ  زا  هدرک و  نیرفن  ار  نایوگغورد  مینک و  عمج  ار 

رـضاح ناشنادـنزرف  نانز و  دوخ و  هک  بیترت  نیدـب  دومرف ، هلهابم »  » داهنـشیپ ناینارجن  تئیه  هب  مرکا  ربمغیپ  هیآ ، نیا  روتـسد  رما و  قبط 
. دتسرف باذع  نانآ  يارب  لاعتم  يادخ  ات  دننک  نیرفن  ار  نایوگغورد  هدش 

تئیه نینچمه  ناناملـسم و  زا  يریثک  عمج  هک  ادرف  دـنداد ! رارق  دـعوم  ار  زور  نامه  يادرف  هتفریذـپ  ار  هلهابم  داهنـشیپ  ناـینارجن  تئیه 
اب ار  یناسک  هچ  دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  یتافیرـشت  هچ  اب  دـننیبب  ات  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ندـمآ  نوریب  رظتنم  ناینارجن 

تسد یتسد  اب  دراد و  لغب  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دندید  دروآ ؟ دهاوخ  هلهابم  هب  دوخ 
. دمآ نوریب  دیآیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  يو  لابند  هب  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  ترـضح  نآ  لابند  هب  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 

. دییوگب نیمآ »  » امش مدرک  اعد  نم  یتقو  هک  داد  روتسد  دوخ  یمارگ  ناهارمه  هب  مرکا  ربمغیپ 
، دندوبن هدـنهانپ  لاعتم  يادـخ  زج  یهاگهانپ  چـیه  هب  دوب و  ادـیوه  تیعقاو  تیناقح و  نآ ، ياپ  ات  رـس  زا  هک  ینارون  تئیه  نیا  هدـهاشم 

هجوتم رگا  هک  منیبیم  ییاهتروص  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  نارای  هب  ناـشیا  سیئر  دروآ . رد  هزرل  هب  ار  نارجن »  » ياـضعا تئیه  تشپ 
! داد دنهاوخ  رارق  دنوادخ  بضغ  دروم  ار  نیمز  يور  ياراصن  همه  دنوش ، ادخ  هاگرد 
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هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دراد . روذعم  هلهابم »  » زا ار  نانآ  ات  دندرک  اضاقت  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپ  هک  دوب  نیا 

مالـسا هانپ  رد  میزادرپیم و  یتایلام  هنایلاس  یلو  میرادـن ، ار  ناناملـسم  اب  گنج  ییاـناوت  اـم  دـنتفگ : دـیروایب ، مالـسا  سپ  دومرف : هلآ  و 
. تفای همتاخ  فالتخا  بیترت  نیدب  مینکیم . یگدنز 

ناتساد هجیتن 

هک درک  نشور  هلهاـبم  ناـیرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربـمغیپ  اـب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاـف و  یلع و  تارـضح : ندـمآ  هارمه 
ترابع هب  تسا ؛ هدوبن  رگید  یسک  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  زج  هفیرـش ، هیآ  رد  انَـسُْفنَأ »  » و انَءاِسن »  » و انَءاْنبَأ »  » قادصم

: دومرفیم هکنیا  تسا و  هدوب  روظنم  مالـسلا  هیلع  یلع  شدوخ و  ناـشدوخ »  » دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  نیا  رگید ،
. دوب هدرک  هدارا  ار  نینسح » «، » ام نادنزرف   » دومرفیم هک  نیا  هدوب و  دوصقم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ام » نانز  »

نـشور زین  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دیآیم  تسد  هب  حوضو  لامک  اب  اجنیا  زا  و 
زا فراـعتم  ریبعت  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  سک ، ره  تیب  لـها  اریز  دـناهدوب ، نت  راـهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لـها  هک  دوشیم 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ، تیب  لها  لخاد  رگید  یـسک  ناشیا  زج  رگا  دوشیم و  ریبعت  نامهچب » نز و  نامدوخ و   » هملک اب  ناشیا 
. دروآیم هلهابم  يارب  زین  ار  نانآ  هلآ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  تمـصع  تراهط و  هب  لاعتم  يادخ  اریز  درک ، رواب  زین  نتراهچ  نیا  تمـصع  هب  دیاب  اج  نیمه  زا 
: دهدیم تداهش  هلآ 

[108 [؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »
كاپ و ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  ره  توبن  نادناخ  امش  زا  دهاوخیم  ًاققحم  دنوادخ 
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. درادب هزیکاپ 
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: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  يروط  هب  . 2
قرغ اهنع  فلخت  نَم  َو  اجن  اهبکر  نَم  حون  ۀنیفس  لثَمَک  یتیب  لهأ  لثَم 

. دیدرگ قرغ  درک ، فلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دش ، شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثَم  نم  تیب  لها  لثَم 
: دیامرفیم دناهدرک ، تیاور  هصاخ  هماع و  هک  يرگید  رتاوتم  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  . 3

يدعب نم  اولضت  نل  امهب  متّکسمت  نإ  ام  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لهأ  یترتع ، هَّللا و  َباتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ 
نم تیب  لها  ادـخ و  باتک  زیچ  ود  نآ  مراذـگیم  راگدای  هب  دـش ، دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  هک  اـهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم 

. دش دیهاوخن  هارمگ  دیربب ، هانپ  هدز و  گنچ  مهم  راگدای  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  دنشابیم ،
149 ص : مالسا ، میلاعت 

تماما

هراشا

یعمج ات  تسین و  راکدوخ  دنکیم  هرادا  ار  مدرم  یمومع  ياهراک  دیآیم و  دوجو  هب  يروشک  رد  هک  یتلود  نامزاس  تالیکشت و  کی 
دهاوخن دـنمهرهب  دوخ  دـیاوف  زا  ار  مدرم  دوب و  دـهاوخن  اقب  لباق  دـننکن ، شـشوک  نآ  هرادا  يرادـهگن و  رد  نادراـک  هتـسیاش و  دارفا  زا 

. تخاس
نیمه يداصتقا ، فلتخم  ياهنامزاس  یگنهرف و  ياهنامزاس  دـننام  دـیآیم ، دوجو  هب  يرـشب  ياههعماج  رد  هک  زین  يرگید  نامزاس  ره 

دنهاوخ لالحنا  هب  هتفر  نیب  زا  یناـمز  كدـنا  رد  هنرگو  تسین . زاـینیب  راـکتسرد  هتـسیاش و  ناگدـننادرگ  زا  زگره  دـنراد و  ار  مکح 
نآ یتـسرد  هب  زین  رایـسب  ياـهشیامزآ  هبرجت و  درک و  كرد  ار  نآ  ناوـتیم  ياهداـس  رظن  اـب  هک  تسا  ینـشور  تـقیقح  نـیا  دـییارگ .

. دهدیم یهاوگ 
نایرج اقب و  رد  دراد و  ار  مکح  نیمه  دـیمان ، یناهج  ياـهنامزاس  نیرتعیـسو  ار  نآ  ناوتیم  هک  مالـسا  نید  ناـمزاس  هک  تسین  کـش 

تاررقم دنناسرب و  مدرم  هب  ار  نآ  نیناوق  فراعم و  هک  دهاوخیم  ياهتـسیاش  دارفا  هتـسویپ  تسا و  دنمزاین  هدـننادرگ  نابهگن و  هب  دوخ ،
. دنرادن اور  نآ  يرادهگن  تیاعر و  رد  هحماسم  تلفغ و  نیرتمک  دننک و  ارجا  یمالسا  هعماج  رد  ار  نآ  قیقد 

تسا دقتعم  هعیش » . » دوشیم هدیمان  ماما »  » اوشیپ تسرپرس و  صخش  میمانیم و  تماما »  » ار یمالـسا  هعماج  يایند  نید و  روما  یتسرپرس 
تشذگ رد  زا  سپ  هک 
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قح هار  هب  ار  مدرم  دـشاب و  نید  ماکحا  فراعم و  نابهگن  ظفاح و  هک  دوش  نییعت  مدرم  يارب  یماما  دـیاب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  ربماـیپ ،

. دنک تیاده 
نییآ ملـسم  لوصا  زا  یکی  تماما »  » دـنک تواـضق  هنافـصنم  دزادرپب و  يواـکجنک  ثحب و  هب  یمالـسا  فراـعم  رد  هناـققحم  هک  یـسک 

. تسا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  دیامنیم ، یفرعم  ار  دوخ  نید  نامزاس  لاعتم  يادخ  هک  یتایآ  رد  دشابیم و  مالسا  سدقم 

تماما لیلد 

ره هک  تسا  نیا  دراد  شنیرفآ  ملاـع  هـب  ناـهج ، راـگدرورپ  هـک  یهجوـت  تیاـنع و  ياـضتقم  دـش ، نـشور  توـبن »  » ثـحب رد  هکناـنچ 
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ومن و دـشر و  يوس  هب  هویم  تخرد  کی  اًلثم  دـیامن ؛ تیادـه  دـشاب - لاـمک  هجرد  هب  ندیـسر  هک  نیعم - فدـه  يوس  هب  ار  ياهدـیرفآ 
هژیو هار  زین  هدـنرپ  کی  نینچمه  و  تسا . هدـنرپ  کی  ریـسم  زا  ریغ  نآ  یگدـنز  ریـسم  دوشیم و  يربهر  نداد  هویم  ندروآرد و  هفوکش 

صوـصخم لزنمرـس  هب  ندیـسر  زج  ياهدـیرفآ ، ره  بیترت  نیمه  هب  دـنکیم و  بیقعت  ار  دوـخ  صوـصخم  فدـه  دـیامیپیم و  ار  دوـخ 
ادـخ و ياههدـیرفآ  زا  یکی  زین  ناـسنا  هک  تسا  مولعم  دوشیمن و  ییاـمنهار  يرگید  زیچ  يوس  هب  نآ ، بساـنم  هار  ندوـمیپ  شدوـخ و 

. دشابیم تیاده  نوناق  نیمه  لومشم 
هار زا  ناسنا  هب  صوصخم  یهلا  تیادـه  دـیآیم  تسد  هب  هدارا  راـیتخا و  هار  زا  نوچ  ناـسنا  یگدـنز  تداعـس  هک  دـش  نشور  نینچمه 
هیآ هک  نانچ  دـشابن . لاـعتم  يادـخ  رب  یتجح  ار  ناـسنا  اـت  دریگ  ماـجنا  دـیاب  ناربماـیپ  هلیـسو  هب  نییآ  نید و  نداتـسرف  غیلبت و  توعد و 

نداتـسرف هک  یلیلد  نامه  دـنکیم . تلالد  نآ  رب  [ 109 «،] ِلُسُّرلا َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُـسُر  : » هفیرش
ار ینید  توعد  نتخاس  رارقرب  ناربمایپ و 
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يادخ دـیاب  دوب ، مدرم  ربهر  نید و  نابهگن  دوخ  تمـصع  اب  هک  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دـنکیم  اضتقا  روطنیمه  درکیم ، باجیا 
تسد ار  نید  عیارش  فراعم و  هک  درامگب  يو  ياج  هب  دشاب ، وا  دننام  توبن - یحو و  زا  ریغ  هب  یلامک - فاصوا  رد  هک  ار  یسک  لاعتم 
. دوشیم مامت  ادخ ، رب  مدرم  تجح  دروخیم و  مه  هب  یمومع  تیاده  همانرب  هنرگو  دیامن  يربهر  ار  مدرم  دنک و  ینابهگن  هدروخن 

دوب زاینیب  ناوتیمن  ماما  زا 

نایم رد  نید  ياملع  دوجو  نینچمه  دیامن ، زاینیب  ادخ  ناربمایپ  زا  ار  مدرم  دـناوتیمن  دراد  هک  یـشزغل  اطخ و  هطـساو  هب  لقع  هک  نانچ 
يوریپ نید  زا  مدرم  هک  تسین  نیا  رد  ثحب  دـش  نشور  هک  نانچ  اریز  دـنکیمن ، ینغتـسم  ماـما  زا  ار  مدرم  ناـنآ ، ینید  تاـغیلبت  تما و 

هب دورب ، نایم  زا  ای  دریذپ ، لیدبت  رییغت و  هک  نآ  یب  لماک و  روط  هب  دیاب  ادخ  نید  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  دـننکیمن ؟ ای  دـننکیم 
. دسرب مدرم 

یخرب نتفای  رییغت  ای  ندش  هابت  دنتسین و  موصعم  نوصم و  تیـصعم  اطخ و  زا  دنـشاب  مه  اوقت  اب  حلاص و  هچ  ره  تما ، ياملع  تسا  ملـسم 
نوگانوگ و بهاذـم  دوجو  بلطم  نیا  دـهاش  نیرتهب  تسین . لاحم  دـشاب ، يدـمع  ریغ  هچ  رگا  نانآ ، هیحان  زا  ینید  نیناوق  فراعم و  زا 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  نایدا  نایم  رد  هک  تسا  یفالتخا 
ادـیپ دادعتـسا  مدرم  تقو  ره  دـنامب و  ظوفحم  وا  شیپ  ادـخ  نید  یقیقح  نیناوق  فراعم و  هک  تسا  مزال  یماما  دوجو  لاح ، ره  رد  سپ 

. دنیامن هدافتسا  يو  ییامنهار  زا  دنناوتب  دندرک ،

تیالو هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نایب 

: دیامرفیم مالسا  یمارگ  ربمغیپ  فصو  رد  لاعتم  يادخ 
ْمُْکیَلَع ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  »

152 ص : مالسا ، میلاعت 
[110 [؛» ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب 

تسا دنمهقالع  امش  همه  هب  وا  تسا . راوگان  يو  رب  امش  نداتفا  یتخس  هب  يراتفرگ و  دشابیم  ناتدوخ  زا  هک  هدمآ  امش  يوس  هب  يربمایپ 
. دشابیم نابرهم  زوسلد و  نانمؤم  هب  و 

ماکحا زا  یمکح  رد  دوب ، رتنابرهم  رتزوسلد و  همه  زا  دوخ  تما  هب  تبـسن  باتک ، صن  هب  هک  یمارگ  ربمغیپ  درک  رواـب  ناوتیمن  زگره 
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همه رد  دـنکیم ، مکح  نآ  بوـجو  رب  میلـس  ترطف  لـقع و  دـشابیم و  تیمها  لوا  هجرد  رد  دـیدرتیب  یمالـسا  هعماـج  يارب  هک  یهلا 
. دنک رظن  فرص  شنایب  زا  دنیشن و  شوماخ  دوخ  رمع  تدم 

هک تسین  هلاس  تسیب  هد  نامزاس  اهنت  مالـسا ، روانهپ  گرزب و  نامزاس  نیا  هک  تسنادیم  رتهب  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
نیا زا  دنک . هرادا  ار  تیرـشب  ناهج  دبا  ات  دـیاب  هک  یگـشیمه  یناگمه و  تسا  ینامزاس  هکلب  دریگ ، هدـهع  هب  ار  نآ  یتسرپرـس  شدوخ 

. درکیم رداص  اهنآ  هب  عجار  مزال  ياهروتسد  هدرک  ینیبشیپ  ار  دوخ  زا  سپ  زارد  نایلاس  عاضوا  هک  دوب  يور 
نودب تسرپرـسیب و  دناوتیمن  یعامتجا  نامزاس  چـیه  یعامتجا و  تسا  ینامزاس  نید  هک  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

نید نیناوق  فراعم و  زا  هک  تسا  مزال  یتسرپرـس » ، » نیاربانب دهد ، همادا  دوخ  یگدنز  هب  و  دتـسیاب ! ياپرـس  تعاس  کی  یتح  رادمامز ،
نیا سپ  دـنک ...  يربهر  ییامنهر و  ترخآ  ایند و  تداعـس  يوس  هب  ار  مدرم  دروآ و  رد  شدرگ  هب  ار  هعماـج  خرچ  دـیامن و  يرادـهگن 

؟ دهدن ناشن  هقالع  نآ  هب  تبسن  دنک و  شومارف  ار  دوخ  تلحر  زور  يادرف  هک  تسا  روصتم  هنوگچ 
روما هرادا  يارب  دومرفیم ، تبیغ  هنیدم  زا  جح ، ای  گنج  يارب  زور  دـنچ  هک  نیمه  دوب  نیا  رب  شتداع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ره يارب  درکیم و  بصن  رادنامرف  داتفایم  ناناملـسم  تسد  هب  هک  ییاهرهـش  يارب  نینچمه  تشامگیم و  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  مدرم 
[111] یهاگ یتح  دومنیم و  نییعت  یهدنامرف  ریما و  تشادیم  مازعا  یگنج  هب  هک  ياهتسد  رکشل و 

ص152 مالسا ؛  میلاعت 
153 ص : مالسا ، میلاعت 

، تشاد ترضح  نآ  هک  شور  نیا  اب  دشابیم . ریما  نالف  دش  هتشک  زین  يو  رگا  نالف و  دش ، هتشک  رگا  تسا و  نالف  امـش  ریما  دومرفیم :
؟ دشاب هدرکن  یفرعم  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  ترخآ  رفس  ماگنه  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ 

قیدصت دیدرت  نودب  دنک ، هاگن  نآ ، نأشلا  میظع  هدنروآ  كاپ  فده  مالـسا و  هیلاع  دصاقم  هب  قیمع  رظن  هب  هک  یـسک  هصالخ : روط  هب 
. تسا هدیدرگ  نشور  هدش و  لح  نیملسم ، روما  رب  تیالو  تماما و  رما  هک  درک  دهاوخ 

ربمغیپ فرط  زا  نیشناج  نییعت 

افتکا هتـسبرس  تاـنایب  هب  اـهنت  دوخ ، زا  سپ  ناناملـسم  روما  یتسرپرـس  تیـالو و  هلئـسم  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
مالسلا هیلع  یلع  تیالو  یتسرپرس و  دومرف و  نایب  ًاحیرـص  توبن  دیحوت و  هارمه  ار  تیالو  هلئـسم  توعد ، زور  نیتسخن  زا  هکلب  دومرفن ،

. دومن مالعا  نیملسم ، روما  همهرد  ار  يو  ینیشناج  ایند و  نید و  روما  رب  ار 
ار دوخ  نادنواشیوخ  دش ، ینلع  توعد  هب  رومأم  ترـضح  نآ  هک  يزور  نیتسخن  رد  دـناهدرک ، لقن  هصاخ  هماع و  هک  یتیاور  بجوم  هب 

اراکـشآ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تیاصو و  ترازو و  سلجم ، نآ  رد  درک و  عمج  یـسلجم  رد  ار  ناـنآ  دومن و  توعد 
ار مالسلا  هیلع  یلع  تسد  تیعمج ، رازهتسیب  دص و  نایم  رد  مخ » ریدغ   » رد یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  زین  تخاس و  رقتـسم  تابثا و 

: دومرف دومن و  دنلب  هتفرگ 
؛ هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  ُتنُک  نَم 

[112 .] دراد ار  وا  یتسرپرس  تمس  تیالو و  زین  یلع  مراد ، یتسرپرس  تمس  تیالو و  هک  سک  ره  رب  نم 
154 ص : مالسا ، میلاعت 

ریاـس مسا و  دادـعت و  دوـب - دـنهاوخ  يو  نانیـشناج  هـک  یناـیاوشیپ  ناـماما و  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 
. تسا هدومرف  حیرصت  نانآ - تایصوصخ 
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: دیامرفیم ترضح  نآ  دناهدرک  لقن  ینس  هعیش و  هک  یفورعم  تیاور  رد 
. دنتسه شیرق  زا  همه  دنرفن و  هدزاود  ناماما 
: دومرف يراصنا  رباج  هب  روهشم  تیاور  رد  و 

. دنتسه رفن  هدزاود  ناماما 
«. ناسرب وا  هب  ارم  دورد  درک ، یهاوخ  كرد  ار  ماما  نیمجنپ  وت  : » دومرف رباج  هب  هدرمش و  یکییکی  ار  ناشیا  ياهمان  سپس  و 

نییعت صاخ  روط  هب  دشاب ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترضح  هک  ار  دوخ  نیشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اهنیا ، رب  هوالع 
یفرعم ار  دوخ  زا  سپ  ماما  زین  ترضح  نآ  تسا . هدومرف 

155 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسا هدومن  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  یماما ، ره  نینچمه  هدرک و 

یقالخا لئاضف  ملع و  تمصع ،

« ینید توعد   » اب تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دشاب ، نوصم  تیـصعم  اطخ و  زا  دیاب  ربمایپ ، دننام  زین  ماما  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  تانایب  زا 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  رثا  یهلا  تیاده  دنامیم و  صقان 

زا هک  یـسک  اریز  دـشاب ، تلادـع  تواخـس و  تفع و  تماهـش و  تعاجـش و  دـننام  یقالخا  لیاضف  ياراد  دـیاب  ماما  تمـصع ، رب  هوالع 
هب تبـسن  یقالخا  لیاضف  رد  دیاب  تسا و  نید  مزاول  زا  هدیدنـسپ  قالخا  دوب و  دهاوخ  لماع  ینید  نیناوق  همه  هب  تسا  نوصم  تیـصعم 

. تسین راگزاس  نآ  اب  یهلا  لدع  ًالوصا  دیامن و  ییاوشیپ  دوخ  زا  رترب  رتالاب و  هب  یسک  درادن  انعم  اریز  دشاب ، هتشاد  يرترب  مدرم  همه 
هب تسا و  مدرم  زاـین  دروـم  ترخآ  اـیند و  رد  هک  یلئاـسم  همه  رب  تسا  مزـال  اذـل  تسا ، ناـیناهج  ياوـشیپو  نید  تسرپرـس  ماـما  نوـچ 

رظن زا  تسین و  زیاج  یلقع  ظاحل  زا  هاگآان  لهاج و  درف  ییاوشیپ  اریز  دشاب ، هتشاد  ملع »  » تساهنآ هب  هتـسباو  ناسنا  تداعـس  حالطـصا 
. درادن انعم  مه  یهلا  یمومع  تیاده 

مالسلا مهیلع  يده  همئا 

زا دـنمانیم و  موصعم  هدراهچ  ار  ماما  هدزاود  ترـضح و  نآ  یمارگ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
: ینعی تسخن ، نت  جنپ  رفن ، هدراهچ  نیا  نایم 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اریز  دنوشیم ، هدیمان  اسک » باحصا   » و ابع » لآ   » مالسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  مرکا و  ربمغیپ 
رد ار  ریهطت  هیآ  لاـعتم  يادـخ  دومن و  اـعد  هدرک و  عـمج  اـسک  ریز  رد  دوـخ  اـب  ار  نت  راـهچ  نآ  دیـشک و  رـس  رب  ییاـسک  يزور  هلآ  و 

: دومرف لزان  ناشقح 
156 ص : مالسا ، میلاعت 

[113 [؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »
. درادب هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیامرف و  رود  ار  يدیلپ  ره  تیب  لها  امش  زا  هک  تسا  هتساوخ  ادخ 

نت هدزاود  دـنمدرم ، ياـیند  نید و  ناـیاوشیپ  ترـضح و  نآ  نانیـشناج  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  سپ  هـک  يدـه  هـمئا  سپ ،
: تسا ریز  رارق  هب  ناشکرابم  یماسا  هک  دنشابیم 
مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  . 1

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  . 2
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مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  نیسح  ماما  ترضح  . 3
مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  . 4

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  . 5
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  . 6
مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  . 7

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  . 8
مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  . 9

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  . 10
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  . 11

( مالسلا هیلع  نسحلا  نب  ۀجح   ) رصع ماما  يدهم : ترضح  . 12

مالسلا مهیلع  تیبلها  یمومع  تریس 

تریس نامه  ناشیا ، تریس  دنشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  لماک  ياههنومن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  عقاو  رد 
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

157 ص : مالسا ، میلاعت 
لاس يرجه - تصـش  تسیود و  لاس  ات  تسا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  لاس  هک  يرجه  مهدزای  لاس  زا  لاس  هاـجنپ  تسیود و  تدـم  رد  هتبلا 

یگدـنز زرط  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  یگدـنز  رد  یفلتخم  ياـهطیحم  دـندوب ، روـشحم  مدرم  اـب  يدـه  همئا  هـک  تـجح - ترـضح  تـبیغ 
عورف لوصا و  ظفح  زا  دوب  ترابع  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  شور  زا  یلصا  فده  یلو  هتخاس ، رادومن  فلتخم  ياهلکش  رد  ار  همئا  تارضح 

. دندرکن اهر  زگره  ناکما ، دح  ات  مدرم  تیبرت  میلعت و  و  لیدبت ، رییغت و  زا  نید 
یناهنپ توعد  ار  تثعب  لوا  زا  لاس  هس  اریز  دومرف ، یط  ار  یگدـنز  زا  هلحرم  هس  دوخ ، توعد  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  مرکا  ربمغیپ 

، نانمـشد رازآ  هجنکـش و  طیارـش و  نیرتتخـس  ریز  رد  شناوریپ  شدوخ و  یلو  تشاد ، ینلع  توعد  ار  نآ  زا  دـعب  لاـس  هد  درکیم و 
نآ ترجه - زا  دعب  رگید - لاس  هد  و  دنتـشادن . دشخب ، ینـشور  رثا  هعماج  حالـصا  رد  هک  لمع  يدازآ  هنوگچیه  دـندرکیم و  یگدـنز 
ره تشاد و  يریگمشچ  تفرـشیپ  زور  هب  زور  كاـپ ، مالـسا  دوب و  تقیقح  قح و  ندرک  هدـنز  نآ  فدـه  هک  دوـب  یطیحم  رد  ترـضح 

. دشیم زاب  مدرم  يور  هب  لامک  شناد و  زا  ياهزات  رد  هظحل 
یفده هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تریـس  تشاد و  دـهاوخ  فلتخم  ياهاضتقا  فلتخم ، طیحم  هس  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا 

. دومن دهاوخ  رگهولج  نوگانوگ  ياهلکش  هب  تشادن ، تقیقح  قح و  ندرک  هدنز  زج 
یلـص مرکا  ربمغیپ  ترجه  زا  شیپ  توعد  نامز  هب  تهابـشیب  هتفر  مهيور  دندوب  فداصم  يده  همئا  نامز  اب  هک  نوگانوگ  ياهطیحم 

دوخ هفیظو  هب  طایتحا  تیاهن  اب  ماما  دوبن و  ریذپناکما  قح ، هب  رهاظت  هجو  چـیه  هب  تثعب  لوا  لاس  هس  دـننام  یهاگ  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا 
هک ترجه  زا  لبق  لاس  هد  دـننام  یهاگ  و  تشاد . ار  اضتقا  نیمه  مشـش  ماما  نارود  رخآ  مراـهچ و  ماـما  ناـمز  هک  ناـنچ  درکیم . لـمع 

راــفک راــشف  ریز  رد  شناوریپ  شدوــخ و  تـهج  ره  زا  تـخادرپیم و  ینلع  توــعد  هـب  هـکم  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربــمغیپ 
ات تقو ، ناذفنتم  یلو  تخادرپیم ، ماکحا  رشن  نید و  فراعم  میلعت  هب  زین  ماما  دننک ، ملع  دق  دنتسناوتیمن 

158 ص : مالسا ، میلاعت 
. دندروآیم دوجو  هب  نانآ  يارب  ياهزات  لکشم  زور  ره  دندرکیمن و  راذگورف  رازآ  هجنکش و  زا  دنتسناوتیم 
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ترـضح تفالخ  هلاس  جـنپ  طـیحم  ناـمه  دـشاب ، هتـشاد  مرکا  ربمغیپ  ترجه  زا  دـعب  طـیحم  هب  تهابـش  ياهزادـنا  اـت  هک  یطیحم  يرآ ،
نارای نیـسح و  ماما  هزور  دنچ  کچوک و  طیحم  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یگدنز  طیحم  زا  یمک  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
ناـشن ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ناـمز  یمومع  عضو  یکاـپ ، هنییآ  دـننام  درکیم و  هولج  هدرپیب  تقیقح  قح و  هک  دوـب  يو 

. دادیم
نایاورنامرف نانارمکح و  اب  ات  دنتـشادن  يرهاظ  يدام  تردـق  زگره  تفر ، هراشا  هچنآ  زج  يدـه  همئا  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب 

دـنریگ و شیپ  هیقت »  » هقیرط دوـخ  راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  دـندوب  ریزگاـن  يور ، نیا  زا  دـننک و  ینلع  یـساسا و  تفلاـخم  تقو ، بصاـغ 
شوماخ رد  هدیـشارت و  ییاـههناهب  دـشیم ، هک  ياهلیـسو  ره  زا  ناشنانمـشد  همه ، نیا  اـب  دـنهدن . تقو  ياـهتموکح  تسد  هب  ياهناـهب 

! دندیشوکیم ناشراثآ ، ندرب  نایم  زا  راونا و  ندرک 

رصاعم ياهتموکح  اب  همئا  فالتخا  یلصا  هشیر 

دوخ هب  یمالـسا » تموکح   » مان دـمآ و  دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یفلتخم  ياهتموکح 
کـشخ زگره  هک  تشاد  ياهدـنز  هشیر  ریذـپانیتشآ ، ینمـشد  نیا  دنتـشاد و  یـساسا  تفلاخم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  همه  تفرگ !

. دشیمن
زایتما اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دوب  هدومرف  رکذ  یبقانم  لـیاضف و  دوخ  تیب  لـها  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا  تسرد 

قح تما »  » هنافـسأتم یلو  دوب ، مزال  تما  همه  هب  ناشماقم  مارتحا  میظعت و  هجیتن ، رد  دوب و  مارح  لالح و  ناـیب  و  نآرق » فراـعم  هب  ملع  »
. دندرکن ادا  ار  دیکأت  هیصوت و  نیا 

درک و ینلع  ار  دوخ  توعد  هک  يزور  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  تسرد  و 
159 ص : مالسا ، میلاعت 

ریدغ  » رد زین  دوخ  تایح  ياهزور  نیرخآ  رد  درک و  یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دناوخ ، مالسا  هب  ار  دوخ  نادنواشیوخ 
یلص مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  ار  نارگید  مدرم ! ترضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  یلو  دومرف ، يو  ینیـشناج  هب  حیرـصت  نآ - ریغ  و  مخ -»
دوخ يارب  ار  تیب  لها  تقو ، ياـهتموکح  هشیمه  هجیتن  رد  دـندز و  راـنک  دوخ  ملـسم  قح  زا  ار  تیب  لـها  دـندیزگرب و  هلآ  هیلع و  هللا 

. دندرکیم هدافتسا  نانآ  ندرک  دوبان  يارب  نوگانوگ ، تاناکما  زا  دندوب و  كانساره  نانآ ، هیحان  زا  دندرمشیم و  كانرطخ  یبیقر 
- دوب نآ  تاعورف  زا  یکی  تفالخ  هلئسم  دوخ  هک  یمالـسا - ياهتموکح  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نایم  فالتخا  هیام  نیرتقیمع  یلو 

تموکح دنتـسنادیم و  مزـال  یمالـسا  تما  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تریـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دوـب . رگید  زیچ 
مرکا ربمغیپ  زا  سپ  هک  یمالـسا  ياهتموکح  یلو  دـندیدیم ، مالـسا  ینامـسآ  ماکحا  يارجا  ظفح و  تیاـعر و  هب  فظوم  ار  یمالـسا 
تریـس تعباتم  مالـسا و  ماکحا  يارجا  لماک  تیاعر  دـنبياپ  تسادـیپ ، ناشلامعا  زا  هک  ناـنچ  دـندمآ ، راـک  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دندوبن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
ینامـسآ ماکحا  لیدبت  رییغت و  زا  ار  یمالـسا  تما  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ ، مالک  زا  اج  دنچ  رد  لاعتم  يادـخ 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  درادیم و  رذـحرب  ینید ، ياهروتـسد  ماکحا و  زا  یکی  فالخ  هب  لیامت  نیرتکـچوک  زا  یتح  دـیامرفیم و  یهن 
ینید نیناوق  يارجا  رد  هک  دوب  هدرک  ذاختا  یتریس  مدرم  نایم  رد  لیدبت ، رییغت و  لباق  ریغ  نیناوق  ماکحا و  نیمه  عاعش  رد  زین  هلآ  هیلع و 

. تشاذگیمن یتوافت  صاخشا  ناکم و  نامز و  تهج  زا 
دوب و ارجـالامزال  سک  همه  قـح  رد  بجاو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوـخ  یتـح  سک ، همه  يارب  ینامـسآ  ماـکحا  تیاـعر 

. دوب ذفان  هدنز و  اج  ره  رد  لاح و  ره  رد  تعیرش 
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ياورنامرف مکاح و  ادـخ  رما  هب  هک  ترـضح  نآ  دوخ  دوب ، هتـشادرب  مدرم  نایم  زا  ار  زایتما  هنوگ  ره  تلادـع ، تاواـسم و  نیمه  رثا  رد  و 
. دربیمن راک  هب  یلمجت  تشادن ، مدرم  ریاس  هب  تبسن  دوخ ، یجراخ  یلخاد و  یگدنز  رد  يزایتما  نیرتمک  دوب و  هعاطالا  مزال 

دوخ تیعقوم  تمظع و  دادیمن و  رارق  دوخ  ینارمکح  ماقم  يارب  یتافیرشت  هنوگچیه 
160 ص : مالسا ، میلاعت 

. دشیمن هتخانش  يروص » ّزیمم   » کی اب  نارگید  زا  هرخالاب  دادیمن و  جرخ  هب  توطس  تمشح و  دیشکیمن و  مدرم  خر  هب  ار 
ینغ و عیضو ، فیرـش و  درم ، نز و  تسجیمن . يرترب  دوخ  زایتما  هب  ياکتا  اب  نارگید  هب  تبـسن  مدرم ، فلتخم  تاقبط  زا  ياهقبط  چیه 

دوخ ینید  فیاظو  زا  رتشیب  هب  سک  چیه  دندوب و  فص  کی  رد  همه  دیفس ، هایس و  دازآ ، هدنب و  یتاهد ، يرهش و  فیعض ، يوق و  ریقف ،
دازآ نمیا و  دوش ، درخ  نارگمتـس  ییوگروز  ذوفن و  لباقم  رد  اـی  دروآ  دورف  میظعت  رـس  هعماـج  نادـنمورین  هب  هک  نیا  زا  دوبن و  فلکم 

. دوب
- میاهدرک نونکات  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  ینالوط  ياهشیامزآ  زا  سپ  ًاصوصخم  دوشیم - نشور  ام  رب  تقد ، لـمأت و  یمک  اـب 
هب هنالداع و  مدرم  نایم  رد  مالسا  ینامـسآ  ماکحا  هک  هدوب  نیا  دوخ ، كاپ  تریـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روظنم  هناگی  هک 

ظوفحم نوصم و  لیدـبت  رییغت و  زا  مالـسا  نیناوق  ددرگ و  ارجا  ناسکی  روط  هب  مدرم  ناـیم  رد  مالـسا  نیناوق  دوش و  ارجا  يواـسم  روط 
ار وا  شور  هار و  دندرکن و  قیبطت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  هب  ار  دوخ  تریس  یمالسا ! ياهتموکح  ِنالوئسم  یلو  دنامب .

: هجیتن رد  دندومن و  ضوع  یلک  هب 
دنمورین و هتـسد  ود  هب  ناناملـسم  تعامج  درک و  روهظ  یمالـسا  هعماج  رد  یهجو  نیرتدیدش  اب  یتاقبط  فالتخا  تدم ، نیرتمک  رد  . 1

. تفرگ رارق  رگید ، هتسد  سوه  اوه و  هچیزاب  هتسد  کی  ضرع  ناج و  لام و  هدش و  مسقنم  فیعض ،
ظفح ناونع  هب  یهاگ  یمالـسا و  هعماج  تیاـعر  ماـن  هب  یهاـگ  دـنتخادرپ و  یمالـسا  نیناوق  رییغت  هب  ًاجیردـت  یمالـسا  ياـهتموکح  . 2

زور هب  زور  هقیرط ، نیا  دندز و  زاب  رس  یمالسا  تاررقم  نیناوق و  يارجا  ینید و  ماکحا  هب  لمع  زا  تلود ! تسایـس  تموکح و  تیعقوم 
هب تبـسن  یتیلوئـسم  هنوگ  چـیه  دوخ  رد  دـندشیم ! هدـیمان  یمالـسا  تموکح  هک  ییاهنامزاس  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  هتفای و  هعـسوت 

يارجا رومأم  هک  یمومع  تاررقم  نیناوق و  لاح  تسا  مولعم  دندرکن و  ساسحا  یمالسا  نیناوق  يارجا  تیاعر و 
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! دش دهاوخ  یهتنم  اجک  هب  ًاتداع  دشاب ، هتشادن  یتسرد 
یتافرصت مالسا  نیناوق  ماکحا و  رد  تقو  تحلصم  بسح  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رصاعم  یمالسا  ياهتموکح  هک : نآ  نخـس  هاتوک 

قبط تیبلها ، نکیلو  تشاد  تریاغم  اًلماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  اب  ناشتریس  تافرصت ، نیمه  عاعش  رثا  رد  دندرک و 
. دندیدیم مزال  هشیمه  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  ماکحا  ینآرق ، روتسد 

يراذـگورف هنوگچـیه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بوکرـس  رد  رـصاعم  دـنمورین  ياهتموکح  هک  دوب  داضت  فـالتخا و  نیمه  ياـضتقا  هب 
. دندزیم تسد  دوب ، نکمم  هک  ياهلیسو  ره  هب  ناشرون  ندرک  شوماخ  يارب  دندرکیمن و 

یموش تخسرس و  نانمشد  هب  ور و  هبور  یناوارف  تالکشم  اب  هتـسویپ  هک  نیا  اب  دوخ  ییادخ  تیرومأم  قبط  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
. دنتسشنیمن اپ  زا  حلاص  دارفا  تیبرت  رد  دنتخادرپیم و  نید  قیاقح  غیلبت  توعد و  هب  دندوب ، راتفرگ 

هیلع یلع  نانمؤمریما  ترـضح  تفالخ  لاس  جنپ  رد  ار  هعیـش  تیعمج  ترثک  هدومن  هعجارم  خیرات  هب  تسا  یفاک  بلطم  نیا  كرد  يارب 
لیس نینچمه  و  دندوب . هدش  مهارف  ترـضح  نآ  يریگهشوگ  مایا  لاس  جنپ  تسیب و  نامه  رد  تیعمج  نیا  هتبلا  مییامن . هظحالم  مالـسلا 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  يادص  رس و  یب  ناگتفای  تیبرت  دندشیم . ریزارس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هناخ  رد  هب  هک  هعیـش  هورگ 
هک دندوب  یقیاقح  نانیچ  هشوخ  دندوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هتـسبلد  هک  تیب  لها  ناتـسود  هعیـش و  رازه  اهدص  نینچمه  دندوب و 
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. تخادرپیم اهنآ  رشن  هب  کیرات - ياهنادنز  هشوگ  زا  یتح  مالسلا - امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
رخاوا رد  دندوب  يزیچان  هدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زور  هک  هعیـش  تیب ، لها  موادـم  تیبرت  میلعت و  رثا  رد  هرخالاب  و 

. دندش غلاب  يروآ  تفگش  هرامش  کی  هب  همئا ، رصع 
162 ص : مالسا ، میلاعت 

تیب لها  شوررد  ییانثتسا  هتکن 

طیحم  » رد ار  دوخ  هلوحم  فیاظو  دندینارذگ و  تیموکحم  تیمولظم و  اب  ار  دوخ  یگدنز  نارود  دش ، هتفگ  هک  نانچ  ربمغیپ ، تیب  لها 
هنادازآ ینعی  ییانثتسا - يراتفر  یهاتوک ، رایسب  تدم  رد  رفن  راهچ  زا  نانآ  نایم  رد  طقف  دنداد . ماجنا  تخس  رایسب  یطیارـش  رد  و  هیقت »

: میزادرپیم هراشا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یگدنز  خیرات  یلامجا  حرش  هب  اجنیا  رد  ام  دوشیم . هدهاشم  هیقت - یب  و 

مالسلا هیلع  یلع 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  زا  یلماک  هنومن  نیتسخن  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
دننام ترـضح ، نآ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  نآ  زا  سپ  و  دوب ، هتفای  شرورپ  مرکا  ربمغیپ  نماد  رد  یکدوک  ناوا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

ياهظحل دـش ، ادـج  ترـضح  نآ  زا  هک  ياهظحل  نیرخآ  تشگیم و  شدوجو  عمـش  رود  هب  هتـسویپ  راوهناورپ ، دوب و  يو  لابند  هب  هیاس 
. درپس كاخ  هب  هتفرگ  لغب  ار  وا  كاپ  دسج  هک  دوب 

، هدش گرزب  تیـصخش  نیا  دروم  رد  هک  ییوگوتفگ  ثحب و  هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب  دراد و  یناهج  تیـصخش  مالـسلا  هیلع  یلع 
نونکات ناملسم ، ریغ  ناملسم و  ینس ، هعیش و  ناگدنسیون  نادنمشناد و  تسا . هدشن  یناهج  گرزب  ياهتیصخش  زا  کی  چیه  دروم  رد 

. دناهتشون يو  تیصخش  هرابرد  باتک  رازه  زا  شیب 
یفعض هطقن  تسا  هتسناوتن  یسک  دناهدرک ، ترضح  نآ  صوصخ  رد  نمشد  تسود و  هک  رامش  زا  نوریب  يواکجنک  ثحب و  همه  نیا  اب 

يو اریز  دریگب ، ياهدرخ  يو  هدیدنـسپ  قالخا  ریاس  تلادـع و  تفرعم و  تفع و  تعاجـش و  رد  ای  دـنک و  ادـیپ  ترـضح  نآ  ناـمیا  رد 
تلیضف و زج  مه  تخانشیمن و  يزیچ  لامک  تلیضف و  زج  هک  دوب  یصخش 
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. تشادن رب  رد  يزیچ  لامک 

دنـسم هب  نونک  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلحر  زور  زا  هک  نارادـمامز  همه  ناـیم  رد  خـیرات ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
راتفر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  اب  یمالسا  هعماج  رد  دوخ ، يرادمامز  تدم  رد  هک  تسا  یسک  اهنت  دناهدیـسر ، يرادمامز 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تایح  رد  هک  لکش  نامه  هب  ار  مالسا  عیارش  نیناوق و  دشن و  فرحنم  ترضح  نآ  شور  زا  ییوم  رـس  دومن و 
. دومن ارجا  فرصت  لخد و  نیرتمک  نودب  دشیم ، ارجا  هلآ  و 

يوگوتفگ زا  دعب  دوب ، هدش  دقعنم  يو  روتسد  قبط  مود  هفیلخ  تشذگرد  زا  سپ  هک  هفیلخ ، نییعت  يارب  يرفن ، شش  ياروش  هیضق  رد 
اب مدرم  نایم   » هک طرش  نیا  اب  دنتشاد  هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تفالخ  دش . ددرم  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  تفالخ  رما  دایز ،
اب نامثع  هب  ار  نآ  سپـس  مراذـگیمن » رتارف  مدـق  دوخ  ملع  زا  نم   » دومرف هتفریذـپن و  ترـضح  نآ  دـنک »! راتفر  مود  لوا و  هفیلخ  شور 

. درک ذاختا  يرگید  تریس  تفالخ ، زا  سپ  هچ  رگا  درب ! ار  تفالخ  تفریذپ و  يو  دنتشاد و  هضرع  طرش ، نامه 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نایم  رد  دومن ، قح  هار  رد  هک  ییاهیگتـشذگدوخ  زا  اهيراکادف و  اهيزابناج و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
سپ ترجه و  بش  رد  نیکرشم  رافک و  دوبن ، مالسا  هتـشذگ  دوخ  زا  زاتـشیپ  نیا  رگا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  زگره  درادن . بیقر  هلآ  و 
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نوگنرـس ار  قح  مچرپ  هدرک و  شوماخ  یناسآ  هب  ار  توبن  رون  نینح ، ربیخ و  قدـنخ و  دـحا و  ردـب و  ياهگنج : زا  کی  ره  رد  نآ  زا 
. دندوب هتخاس 

مرکا ربمغیپ  تایح  نامز  رد  تشاد و  ياهداس  رایـسب  یگدـنز  تشاذـگ ، عاـمتجا  طـیحم  رد  اـپ  هک  يزور  نیتسخن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
. درکیم یگدـنز  یعـضو  نیرتهداس  اب  ارقف و  يز  رد  دوخ  تمظع  رپ  تفـالخ  ماـیا  رد  یتح  يو و  تلحر  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرفیم و  دوب . ناسکی  دارفا  نیرتتعاضبیب  اب  نکسم  كاشوپ و  كاروخ و  رد 
. نانآ یگتسکشلد  ترسح و  بجوم  هن  دشاب ، لاح  ناشیرپ  دنمزاین و  دارفا  یلست  هیام  هک  دنک  یگدنز  يروط  دیاب  هعماج ، کی  رادمامز 
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. دنک باختنا  يراکتمدخ  دوخ  هناخ  يارب  تساوخیم  هک  تشاد  مهرد  دصتفه  طقف  دوب ، و 

هب تشاد و  هقـالع  تحـالف  يزرواـشک و  هب  هژیو  هب  درکیم و  راـک  دوخ ، یـصخش  یگدـنز  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
نایم دشیم ، شدیاع  یگنج  ناوارف  مئانغ  زا  ای  دروآیم ، تسد  هب  هار  نیا  زا  هچ  ره  یلو  تخادرپیم ، تاونق  جارختـسا  يراکتخرد و 
مایا رد  دیناسریم . نادـنمزاین  هب  ار  نآ  لوپ  هتخورف  ای  دومنیم ، فقو »  » درکیم دابآ  هک  ار  یکالما  درکیم و  تمـسق  نادـنمزاین  ارقف و 

روبزم دیاوع  هک  یتقو  دنناسرب  فرـصم  هب  دعب  دـنروایب ، شدوخ  شیپ  لوا  ار  يو  فاقوا  دـیاوع  هک  داد  روتـسد  لاس  کی  دوخ  تفالخ 
. دوب الط  رانید  رازه  راهچ  تسیب و  دشیم  عمج 

ینمـشد هب  زگره  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دـشن  ورهبور  یفیرح  اب  دومن ، تکرـش  هک  اـهگنج  همه  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرفیم درکن و  تشپ 

. مرادن یکاب  مزابن و  ار  دوخ  دنزیخرب ، نم  گنج  تفلاخم و  هب  برع  همه  رگا 
اب نابرهم و  هزادـنایب  تسا ، هدرکن  دای  نآ  رب  ینیرق  بیقر و  ناهج  ناعاجـش  خـیرات  هک  يروالد  تعاجـش و  نینچ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 

بیقعت ار  ناـیرارف  و  تفرگیمن ، ریـسا  تشکیمن و  ار  ناـناوتان  ناـکدوک و  ناـنز و  اـهگنج ، رد  دوب . توتف  اـب  درمناوج و  تفوـطع و 
ترـضح نآ  نایرکـشل  يور  هب  ار  بآ  دـندرک و  لاغـشا  ار  تارف » هعیرـش   » هتفرگ تقبـس  هیواعم  نایرکـشل  نیفـص  گنج  رد  درکیمن .
. دنراذگ زاب  نمشد  يور  هب  ار  بآ  هار  هک  درک  رما  هلصافالب  یلو  تفرگ ، سپ  ار  هعیرش »  » ینینوخ گنج  اب  ترضح  نآ  دنتسب .

تشگیم و رازاب  هچوک و  رد  تفریم و  هار  هدایپ  اهنت و  تفریذـپیم و  روضح  هب  ار  سک  همه  نابرد ، بجاح و  یب  تفـالخ ، ناـمز  رد 
دومنیم و کمک  نایاونیب  ناگدـنامرد و  هب  ینتورف  ینابرهم و  اب  تشادیم و  زاـب  رگیدـمه  هب  يّدـعت  زا  رما و  اوقت  تمزـالم  هب  ار  مدرم 

. تخادرپیم ناشتیبرت  هب  درکیم و  یگدیسر  نانآ  یگدنز  جیاوح  هب  ًاصخش  هتشادهگن و  دوخ  لزنم  رد  ار  هانپیب  نامیتی 
165 ص : مالسا ، میلاعت 

يدرد چیه  : » دومرفیم دادیم و  جرخ  هب  یصوصخم  تیانع  فراعم  رشن  هب  دوب و  لئاق  یـصاخ  شزرا  شناد  ملع و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. تسین ینادان  دننام 

هب وس  ره  زا  مدرم  دیسرپ ! ار  دیحوت »  » يانعم هدمآ و  شیپ  یبرع  هک  دوب  دوخ  رکشل  ياهفص  نتـسارآ  لوغـشم  لمج  نینوخ  گنج  رد 
رود یبارعا  زا  ار  مدرم  ترـضح  نآ  تسا ؟ ثحب  لاؤس و  هنوگنیا  تقو  هن  یتعاـس ! نینچ  نیا  هک  دـندرک ! شاـخرپ  هتخاـت و  برع  درم 

اهفص نتـسارآ  هب  هک  یلاح  رد  دیبلط و  شیپ  ار  یبارعا  هاگنآ  میگنجیم » قیاقح  نیمه  ندرک  هدنز  يارب  نمـشد  اب  ام  : » دومرف درک و 
. دومن حیرشت  يو  يارب  ار  هلئسم  باذج  ینایب  اب  تخادرپیم ،

رد دناهدرک  لقن  زین  نیفص  گنج  رد  دنکیم ، ترضح  نآ  روآ  تفگش  ییادخ  يورین  ینید و  طابضنا  زا  تیاکح  هک  ار  هیضق  نیا  ریظن 
یبآ دیـسر و  دوخ  نازابرـس  زا  یکی  هب  دوب ، يراج  وس  ره  زا  نوخ  لیـس  هتخیر و  مه  هب  ناشورخ ، يایرد  ود  دـننام  رکـشل  ود  هکیلاح 

. تشاد میدقت  هدرک  بآ  زا  رپ  دروآرد و  نیبوچ  ياهساک  هدربمان  زابرس  تساوخ . ندیشون  يارب 
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نینچ رد  درک : ضرع  زابرس  تسا » هورکم  مالسا  رد  یفرظ  نینچ  رد  بآ  ندیشون  : » دومرف هدومن ، هدهاشم  یکرت  هساک  رد  ترـضح  نآ 
ام : » دوب نیا  شاهصالخ  دینـش  هک  یخـساپ  تسین ! تقد  نیا  يارب  یلاجم  میاهداتـسیا ، ریـشمش  نارازه  قرب  ریت و  ناراب  ریز  رد  هک  یلاـح 

.« درادن کچوک  گرزب و  تاررقم  و  میگنجیم ، ینید  تاررقم  نیمه  يارجا  يارب 
تفگ و نخـس  دازآ » لالدتـسا   » ینعی یفـسلف ، رکفت  زرط  هب  یملع  قیاـقح  رد  ربمغیپ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع 
عضو و ار  وحن - ملع  یبرع - ناـبز  روتـسد  دـعاوق  فیرحت ، طـلغ و  زا  میرک  نآرق  ظـفح  يارب  درک و  عضو  يداـیز  یملع  تاحالطـصا 

. داد هعسوت  دومن و  میظنت 
یضایر یتح  یسایس و  یعامتجا و  یقالخا و  لئاسم  یهلا و  فراعم  یملع و  قیاقد 

166 ص : مالسا ، میلاعت 
. دشابیم روآ  تریح  هدیسر ، ام  تسد  هب  ترضح  نآ  ياویش  تانایب  ریاس  اههمان و  اهینارنخس و  رد  هک 

ناناملـسم نایم  رد  هدـنام ، راگدای  هب  يو  زا  يراب  ررُد  تانایب  راصق و  تاـملک  اـههمان و  اـههبطخ و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ ،
تحص تسا و  هتفایرد  دیاب  دیاش و  هک  يوحن  هب  ار  مالسا  یلمع  يداقتعا و  فراعم  هک  نآرق  هیلاع  دصاقم  هب  هک  تسا  يدرف  نیرتانشآ 

. تسا هتشاد  مأوت  لمع  اب  ار  ملع  نیا  هدیناسر و  توبث  هب  ار  اهباب » ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ   » يوبن فیرش  ثیدح 
خیرات زگره  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  يو  نایاپیب  لئاضف  دجنگیمن و  فصو  هب  ترـضح  نآ  هتـسجرب  تیـصخش  هکنآ : نخـس  هاتوک 

. دشاب هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناهج  نیرکفتم  راظنا  نادنمشناد و  راکفا  يو ، هزادنا  هب  هک  درادن  راگدای  هب  ار  یتیصخش 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص 

تشاد و هک  اوقت  ناـمیا و  تفرعم و  رثا  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  بوـبحم  یمارگ و  رتـخد  هناـگی  همطاـف ، ترـضح 
. دوب هدومن  دوخ  تبحم  رهم و  هتفیش  ار  دوخ  دنمجرا  ردپ  كاپ  لد  دوب ، هدمآ  درگ  يو  رد  هک  هدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  تافص 

ربمغیپ دش . لئان  دوخ  گرزب  ردپ  زا  ناوناب - يوناب  ءاسنلاةدیس - بقل  تفایرد  هب  دوخ ، تدابع  دهز و  تفرعم و  هجیتنرد  همطاف  ترضح 
: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

. تسادخ مشخ  نم ، مشخ  نم و  مشخ  همطاف  مشخ  تسادخ . يدونشخ  نم ، يدونشخ  نم و  يدونشخ  همطاف ، يدونشخ 
نینمؤملاریما ترـضح  اب  يرجه  مود  لاس  رد  تسا و  هتفای  دلوت  يربک » هجیدخ   » راوگرزب يوناب  زا  تثعب  مشـش  لاس  رد  همطاف  ترـضح 

. تسا هدومن  تلحر  دوخ ، راوگرزب  ردپ  تلحر  زا  سپ  زور  دنچ  هام و  هس  هدرک و  جاودزا  مالسلا  هیلع  یلع 
رد دادیم و  حیجرت  دوخ ، ياضر  هب  ار  ادخ  ياضر  هتسویپ  دوخ  یگدنز  طیحم  رد 

167 ص : مالسا ، میلاعت 
هناخ راک  هب  دوخ  زور  کی  دوب . هدرک  میسقت  دوخ  راکتمدخ  دوخ و  نایم  ار  هناخ  ياهراک  درکیم و  مایق  نادنزرف  تیبرت  هب  دوخ  هناخ 

تدابع هب  تغارف ، تاقوا  رد  تفگیم و  خـساپ  ناملـسم  نانز  يالتبا  دروم  لئاسم  هب  و  دوب . همداخ  نآ  زا  راـک  زور  کـی  تخادرپیم و 
. تخادرپیم

ادخ هار  رد  دیسریم  شتـسد  هب  هچره  ربیخ - یکیدزن  رد  دوب  دنچ  یهد  كدف -»  » راشرـس دیاوع  زا  ًاصوصخم  دوخ  یـصاصتخا  لام  زا 
نادنمتـسم ارقف و  هب  هنازور  ياذـغ  زا  ار  دوخ  مهـس  یهاگ  یتح  تشادیمن و  هگن  دوخ  يارب  ترورـض ، هزادـنا  هب  زج  درکیم و  فرص 

. تخاسیم یگنسرگ  اب  دوخ  دادیم و 
فیقوت و عوضوم  رد  هک  یتاجاجتحا  درک و  داریا  ناناملسم  هورگ  هباحص و  يارب  ربمغیپ  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  هک  یطوسبم  ینارنخس 
زا وـلمم  حور  ماـقم و  تمظع  رب  يزراـب  لـیلد  تسا ، هدـنام  راـگدایب  يو  زا  هک  يرگید  تاـنایب  و  دوـمن ، لوا  هفیلخ  اـب  كدـف »  » بصغ
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. تسا ترضح  نآ  تماقتسا  تماهش و  تعاجش و 
رفن هدزای  ردام  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  رـسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یمارگ  رتخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

. تسا وا  لسن  زا  اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیرذ  دشابیم و  هعیش  نایاوشیپ  ناماما و 
. تساراد ار  تمصع »  » ماقم ریهطت - هیآ  میرک - نآرق  صن  هب  ترضح  نآ 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

یلص مرکا  ربمغیپ  هک  هدیـسر  ترورـض  هب  لقن  هار  زا  دنـشابیم . مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف  دنردارب و  مه  اب  راوگرزب  ود  نیا 
جنر و نیرتمک  هدهاشم  ییاناوت  بات و  دوب و  رایتخایب  دیمانیم ، دوخ  نادـنزرف  ار  نانآ  هک  شایمارگ  هون  ود  نیا  رهم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
زا هیانک  نتـسشن  نتـساخرب و  دننیـشنب ». ای  دنزیخرب  هچ  دنتـسه ، اوشیپ  ماما و  نم ، دنزرف  ود  نیا  : » دومرفیم تشادن و  ار  ناشيدونـشخان 

نید و نانمشد  گنج  هب  مایق  يرهاظ و  تفالخ  يدصت 
168 ص : مالسا ، میلاعت 

: دومرفیم تسا و  مایق  يدصت و  مدع 
. دنتشهب ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و 

یمالسا کلامم  روما  مامز  هام  شـش  دندومن و  تعیب  زین  مدرم  دش و  هدیزگرب  تفالخ  يارب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تیـصو  قبط  نسح ، ماما 
. درکیم راتفر  دوخ  راوگرزب  ردپ  شور  تریس و  اب  تشاد و  تسد  رد  دوب - هیواعم  تموکح  هقطنم  هک  رصم  تاماش و  زج  ار -

هتفیرف مدرم  بولق  هک  دش  نشور  يو  رب  هرخالاب  یلو  تخادرپ ، هاپس  زیهجت  هب  هیواعم  هنتف  ندومن  هرسکی  يارب  تدم  نآ  رد  نسح  ماما 
هدومن و ریگتسد  ای  دنـشکب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنـشابیم  يو  روتـسد  رظتنم  دنراد و  طابترا  هیواعم  اب  يو ، هاپـس  نارـس  هتـشگ و  هیواعم 

. درک تقفاوم  حلص »  » داهنشیپ اب  ریزگان  يور  نیا  زا  دننک . نمشد  میلست 
قارع هب  حلص ، داقعنا  زا  سپ  درکن و  افو  دوخ  دهع  هب  ًادعب  هیواعم  یلو  دومن ، حلص  صاخ  یطیارـش  اب  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هکلب دـیریگب ، هزور  ای  دـیناوخب  زاـمن  هک  مدـیگنجیم ، نید  يارب  هن  امـش  اـب  نم  : » تفگ تفر و  ربنم  يور  ناناملـسم  روضح  رد  دـمآ و 

«! تسا نم  ياپ  ریز  همه  ماهداد  نسح  هب  هک  یتادهعت  : » دوزفا و  مدیسر » دوخ  فده  هب  کنیا  منک و  تموکح  امش  هب  متساوخیم 
راوگان خـلت و  رایـسب  یطیارـش  اب  کیرات و  یطیحم  رد  هیواعم  يالیتسا  تحت  مین  لاس و  هن  ًابیرقت  حلـص ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

« هدعج  » دوخ رسمه  تسد  هب  هیواعم  کیرحت  اب  ماجنارس  تشادن و  دوخ  لزنم  لخاد  رد  یتح  یناج ، نیمأت  هنوگچیه  درکیم و  یگدنز 
. دش دیهش  مومسم و 

تسشن و يو  ياج  هب  ردارب ، تیصو  قبط  ادخ و  رما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شایمارگ  ردارب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
یطلست اب  هیواعم ، دوب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  طیارش  عاضوا و  نامه  طیارـش  عاضوا  یلو  دومن ، مایق  مدرم  ییامنهار  تیاده و  هب 

. دوب هدوبر  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  تاناکما  همه  تشاد ، عاضوا  رب  هک 
169 ص : مالسا ، میلاعت 

. دیدرگ لقتنم  دیزی  شرسپ  هب  دوب ، هدش  يومأ  تنطلس  هب  لیدبت  هک  تفالخ  درم و  هیواعم  ًابیرقت  مین ، لاس و  هن  زا  سپ 
نیمه رورغم ، ناوج  نیا  تشاد . يراب  دنب و  یب  اشحف و  یـشایع و  هب  رهاظت  رورغ و  تسم  دوب  یناوج  دوخ ، راکایر  ردپ  فالخ  رب  دیزی ،
هنرگو دریگب  تعیب »  » يو يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  یلاو  هب  تفرگ ! تسد  هب  ار  نیملـسم  روـما  ماـمز  هک 
ناسک اب  هنیدـم »  » زا هنابـش  تساوخ و  تلهم  يو  تشاد ، هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  تعیب  هکنآ  زا  سپ  یلاو  دتـسرف ! يو  شیپ  ار  شرس 
دیزی هک  دید  تماقا ، هام  دنچ  زا  سپ  یلو  دیدرگ ، هدنهانپ  تسا ، یمـسر  هاگهانپ  مالـسا  رد  هک  ادخ  مرح  هب  دش و  هکم »  » راپـسهر دوخ 
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زا همان  رازه  دنچ  تدم  نیا  رد  رگید  يوس  زا  تسا و  یمتح  يو  لتق  دنکن  تعیب  هک  یتروص  رد  تسین و  رادرب  تسد  وا  زا  هجو  چیه  هب 
. دندرکیم توعد  هیما ، ینب  نارگمتس  دضرب  تضهن  هب  هداد  يرای  هدعو  ار  يو  هک  دوب  هدیسر  ترضح  نآ  هب  قارع 

يرهاـظ تفرـشیپ  يو  تضهن  هک  تسنادیم  نئارق ، دـهاوش و  تلـالد  یمومع و  لاوحا  عاـضوا و  هدـهاشم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
يوس هب  هکم »  » زا مایق  ناونع  هب  دوخ ، ناسک  اـب  تفرگ و  ندـش  هتـشک  هب  میمـصت  دـیزی ، تعیب  زا  عاـنتما  اـب  همه  نیا  اـب  تشاد  دـهاوخن 

. دومن دروخرب  نمشد  هوبنا  رکشل  اب  هفوک ) يرتمولیک  داتفه  ًابیرقت  « ) البرک  » نیمزرس رد  هار  رد  دش و  هجوتم  هفوک » »
هتشک هب  ار  دوخ  یعطق  میمصت  دندوب ، يو  هارمه  هک  مه  یناسک  هب  درکیم و  توعد  يرای  هب  ار  یـصاخشا  دوخ  ریـسم  رد  ترـضح  نآ 

ورهبور نمـشد  رکـشل  اب  هک  يزور  ورنیا ، زا  تشادیم ، ّریخم  يو  تمزـالم  تبحاـصم و  كرت  رد  ار  ناـنآ  دومنیم و  دزـشوگ  ندـش ،
هقلح رد  یناسآ  هب  هجیتن ، رد  دوب و  هدنامن  یـسک  دندوب  هتـشذگ  ناج  زا  هداد و  لد  هک  يزیچان  هرامـش  زج  ناهارمه ، نارای و  زا  دندش ،

رد ار  يو  یطیارش  نینچ  رد  دش و  هتسب  ناشیور  هب  بآ  یتح  دندمآرد و  نمشد  هوبنا  رکشل  هرصاحم  هب  یگنت  رایسب 
170 ص : مالسا ، میلاعت 

! دندرک ریخم  لتق ، تعیب و  نایم 
گنج نیا  رد  دیگنج و  نمشد  اب  دوخ ، ناهارمه  اب  رصع  ات  حبص  زا  يزور  دش و  لتق  هدامآ  دادن و  تعیب  هب  نت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دنزرف اهنت  دندش . دیهـش  دـندوب ، رفن  داتفه  دودـح  رد  ًاعمج  هک  شنارای  ناگدازومع و  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  نادـنزرف و  شدوخ و 

. دنام هدنز  دوبن ، گنج  هب  رداق  دیدش  ضرم  تلع  هب  هک  مالسلا » هیلع  داجس  ماما   » شایمارگ
زا ادهش  هدیرب  ياهرس  هارمه  هب  دندرک و  ریسا  ار  شاهداوناخ  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  ترضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  نمـشد ، رکـشل 

. دنداد قوس  ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک 
یمومع عماجم  رد  هک  ییاهینارنخـس  اب  يربک  بنیز  نینچمه  دـناوخ و  ماش  رد  هک  ياهبطخ  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تراـسا  نیا  رد 

يارب ار  هیماینب  يرگمتس  ییوگروز و  هتشادرب  قح  يور  زا  هدرپ  درک ، داریا  ماش  رد  دیزی  سلجم  هفوک و  یلاو  دایز  نبا  سلجم  هفوک و 
. دندرک نشور  نایناهج 

نادنزرف و ترـضح و  نآ  كاپ  نوخ  ندش  هتخیر  اب  هک  يرابودـنبیب  يرگدادـیب و  ییوگروز و  ربارب  رد  ینیـسح  تضهن  لاح  ره  رد  و 
هعقاو کی  دراد ، هک  یتاصخـشم  تایـصوصخ و  اب  تفریذـپ  همتاخ  يو  هچب  نز و  ندـش  ریـسا  لام و  نتفر  جارات  شنارای و  ناـشیوخ و 

مالـسا هک  تفگ  ناوتیم  تئرج  هب  تفای و  ناوتیمن  نآ  يارب  يدننامه  یناهج ، ياهتضهن  خـیرات  تاحفـص  رد  هک  تسا  یـصاصتخا 
. دندوب هتشاذگن  یقاب  مالسا  زا  یمسر  یمسا و  هیماینب  دوب ، هداتفین  قافتا  هعقاو  نیا  رگا  تسا و  هعقاو  نیا  هدنز 

؟ دوب فلتخم  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شور  ایآ 

هب یلو  دنتسه ، قح  هب  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صن  هب  راوگرزب  ياوشیپ  ود  نیا  هکنیا  اب 
171 ص : مالسا ، میلاعت 

رازه لهچ  نتشاد  اب  یکی  هک  دوب  دیدش  ياهزادنا  هب  ردارب ، ود  نیا  رظن  فالتخا  دناهتفگ : یضعب  یتح  دیامنیم ، فلتخم  ناششور  رهاظ 
ار دوخ  راوخریش  هچب  ات  تساخرب و  گنج  هب  ناشیوخ - زا  ریغ  باحصا - نارای و  زا  رفن  لهچ  اب  يرگید  داد و  حلـص  هب  نت  یگنج ! درم 

. درک ادخ  هار  میدقت  هار  نیا  رد 
رد مین  لاس و  هن  ًابیرقت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نانچ  مینیبیم  اـم  اریز  دـناسریم ، توبث  هب  ار  رظن  نیا  فـالخ  قیقد ، یـسررب  نکیلو 
مین لاس و  هن  ًابیرقت  شردارب ، تداهش  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درکن ، ینلع  تفلاخم  وا  اب  درب و  رـس  هب  هیواعم  تنطلـس  نارود 

. دومرفن ملع  تفلاخم  هب  دق  هدرکن و  تضهن  زا  يدای  دومن و  یگدنز  هیواعم  تنطلس  نارود  رد 
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ود نیا  رظن  فـالتخا  زا  هن  درک ، وـجوتسج  دـیاب  دـیزی  هیواـعم و  شور  فـالتخا  زا  ار  يرهاـظ  شور  فـالتخا  نیا  یقیقح  هشیر  سپ 
. مظعم ياوشیپ 

هیرخـس هب  ار  نید  ماکحا  دوخ ، ینلع  تفلاخم  اب  دشاب و  هدش  راوتـسا  يرابودـنبیب  ساسا  يور  هک  دوبن  یـشور  هیواعم ، يرهاظ ، شور 
. دیریگب

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رسمه  هک   ) دوخ رهاوخ  هطساو  هب  درکیم و  یفرعم  یحو ! بتاک  و  یباحص ! درم  کی  ار  دوخ  هیواعم 
تدارا لماک و  دامتعا  مدرم  هماع  دوب و  مود  هفیلخ  دیدش  تیانع  هجوت و  دروم  و  دشیم ، هدیمان  [ 114 «!] نینمؤملا لاخ  ( » دوب نینمؤملاما 

. دنتشاد مود  هفیلخ  هب  تبسن  یصاخ 
: دننام دندوب - مدرم  میظعت  مارتحا و  دروم  هک  ار  ربمغیپ  هباحص  بلاغ  نیا ، رب  هوالع 

هک دوب  هتشامگ  يروشک  ساسح  ياهراک  ریاس  تایالو و  تموکح  هب  اهنآ - ریغ  هبعش و  نب  ةریغم  رـسی ، هرمـس ، صاعورمع ، هریرهوبا ،
بلج يو  هب  تبسن  ار  مدرم  نظ  نسح 
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رد دشیم و  لقن  دنروذعم ، دـننک  يراک  ره  هکنیا  هباحـص و  ینید  تینوصم  نانآ و  لئاضف  رد  مدرم  نایم  يدایز  تایاور  دـندرکیم و 

لذب و اب  هن ، رگا  و  دشیم ، هیجوت  حیحصت و  يدایا  نیمه  هلیسو  هب  دوب ، هیجوت  حیحصت و  لباق  رگا  درکیم ، هک  يراک  ره  هیواعم ، هجیتن 
ناـهاوخاوه ناتـسدمه و  نیمه  تسد  هب  دوـبن ، رگراـک  لـئاسو  نیا  هک  ییاـج  رد  و  تسبیم ! ار  ضرتـعم  ناـهد  ینیگنـس  ياهشـشخب 

. دندش هتشک  ربمغیپ  هباحص  زا  یعمج  یتح  ناناملسم و  ریاس  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هانگیب  رازه  اههد  يو ، یباحص 
شمرن تمیالم و  اب  تفریم و  شیپ  یـصوصخم  ییابیکـش  يرابدرب و  اب  تفرگیم و  دوخ  هب  یبناج  هب  قح  هفایق  اهراک  همه  رد  هیواعم ،

، شـشخب ییورشوخ و  اب  یلو  دیدیم ، هزیتس  دینـشیم و  مانـشد  یهاگ  یتح  درکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تعاط  تبحم و  یـصاخ 
. درکیم ارجا  ار  دوخ  تسایس  ياهنیمز  نینچ  رد  دادیم و  خساپ 

ناـنآ شیپ  ینیگنـس  يایادـه  هفحت و  دروآیم و  لـمع  هب  يرهاـظ  مارتـحا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هـیلع  نـسح  ماـما  زا  وا ،
تینوصم هنوگچیه  دنک ، لقن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بقانم  رد  یثیدح  سکره  هک  درکیم  یمومع  نالعا  رگید  يوس  زا  و  داتسرفیم ،

! تشاد دهاوخ  تفایرد  هزیاج  دنک ، لقن  هباحص  بقانم  رد  یثیدح  هکره  و  درادن ، یناج  یضرع و  یلام و 
ترضح نآ  ناهاوخاوه  يو ، رما  هب  دنهد و  مانشد  یمازلا ) روط  هب   ) ار مالسلا  هیلع  یلع  ناناملسم ، ربانم  رد  نابیطخ  هک  دادیم  روتـسد  و 
نانمـشد زا  هک  ار  يریثک  عمج  یتح  هک  دندرک  يور  هدایز  ياهزادنا  هب  راک  نیا  رد  دنتـشکیم و  هدرک و  بوکرـس  دـنتفاییم ، اج  ره  ار 

. دندرب نایم  زا  یتسود  تمهت  هب  دندوب ، ترضح  نآ 
، دور ردـه  هب  شنارای  يو و  نوخ  هکنیا  زج  دـشیمن و  مامت  مالـسا  ررـض  هب  زج  مالـسلا  هیلع  نسح  مایق  هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  زا 

نیکـست يارب  نآ  زا  سپ  دـشکب و  ار  يو  ترـضح  نآ  ناسک  تسد  هب  هیواـعم  تروص ، نیا  رد  هک  دوبن  رود  یتح  و  دیـشخبیمن ، يرثا 
صاصق و هدمآرد  یهاوخنوخ  ماقم  هب  دنک و  كاچ  نابیرگ  يو ، يازع  رد  یمومع  راکفا 

173 ص : مالسا ، میلاعت 
[115 .] دومن نامثع  اب  ار  هلماعم  نیمه  ریظن  هکنانچ  دریگب ،! نایعیش  زا  ار  يو  ماقتنا 

هب تشادن و  روز  زج  یقطنم  رابودنبیب ، دنسپدوخ و  دوب  یناوج  وا  تشادن . شردپ  شور  اب  یتهابش  هنوگچیه  دیزی ، یسایس  شور  یلو 
راکشآ هرابکی  دوخ  هاتوک  تموکح  رد  دشیم ، دراو  مالـسا  هب  هدرپ  سپ  زا  هک  ییاههمطل  دیزی  دادیمن . یتیمها  نیرتمک  یمومع  راکفا 

. دیرد ار  هدرپ  هدرک و 
. دینارذگ ریشمش  مد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  دوخ ، تموکح  لوا  لاس  رد 
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! دومن حابم  دوخ  نایرکشل  هب  ار  مدرم  لام  ناج و  ضرع و  زور  هس  درک و  بارخ  ار  هنیدم  رهش  مود  لاس  رد 
. درک بارخ  ار  هبعک  موس  لاس  رد 

لکـش هب  رما ، ادـتبا  رد  دـیدرگ و  رتزراب  رتقیمع و  شرثا  زور  هب  زور  تفرگ و  ياج  مدرم  راـکفا  رد  ینیـسح  تضهن  تهج ، نیمه  زا  و 
ناتـسود تقیقح و  قح و  ناهاوخاوه  ناونع  هب  ار ، ناناملـسم  زا  یمیظع  تیعمج  هرخالاب  دومن و  روهظ  نایوما ، دض  نینوخ  ياهبالقنا 

. دروآ دوجو  هب  تیب  لها 
هتشادن مالسلا  هیلع  نیسح  راک  هب  يراک  هک  دوب  هدومن  دیکا  شرافس  دیزی  هب  دوخ  ياهتیصو  نمـض  رد  هیواعم  هک  دوب  رظن  نیمه  زا  و 

؟ دنهد زیمت  ررض  زا  ار  دوخ  عفن  هک  دادیم  هزاجا  دیزی  يدنسپ  دوخ  یتسمرس و  ایآ  یلو  دوشن ! شلاح  ضرعتم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

قبطنم ناماما  ریاس  یمومع  شور  هب  ًاعمج  هک  دوشیم  میسقت  هناگادج  شخب  ود  هب  دوخ  تماما  تدم  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  شور 
هعقاو رد  ترضح  نآ  هک  اریز  ددرگیم ،

174 ص : مالسا ، میلاعت 
زا دمآرد و  تراسا  هب  هک  ردپ  تداهـش  زا  سپ  تشاد و  تکرـش  ینیـسح  تضهن  رد  دوب و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هارمه  البرک  راذـگناج 
رد درکیم و  راهظا  ار  تقیقح  قح و  اباحم  یب  تشادن و  هیقت »  » زگره يریـسا  تدم  لوط  و  دـش ، هدرب  ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک 

ماـع صاـخ و  دزـشوگ  ار  ناـنآ  رخاـفم  تلاـسر و  نادـناخ  تیناـقح  دومنیم ، داریا  هک  یتاـنایب  اهینارنخـس و  هلیـسو  هب  یـضتقم  عقاوم 
فطاوع تاساسحا و  زا  ینافوط  هدرک و  یباتفآ  ار  هیماینب  تایانج  زین  هناراکمتـس و  عیاجف  و  دوخ ، راوگرزب  ردپ  تیمولظم  و  دومرفیم ،

. درکیم اپرب  مدرم 
ار هناـخ  هشوـگ  تفاـی  لیدـبت  شمارآ  طـیحم  هب  يزاـبناج  طـیحم  تـشگرب و  هنیدـم »  » هـب تفاـی  ییاـهر  يریـسا  زا  هـکنآ  زا  سپ  یلو 
قح و ناوریپ  هک  يدارفا  تیبرت  هب  ادصورس  یب  تشگ و  لوغشم  قح  تدابع  هب  تسب و  ناگناگیب  يور  هب  رد  درک و  شدوخ  هاگتدابع 
ار يرامشیب  هورگ  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  روط  هب  دوخ ، تماقا  تدم  لاس  جنپ  یـس و  فرظ  رد  ترـضح  نآ  تخادرپ . دندوب ، تقیقح 

. داد ياج  ناشبولق  رد  ار  یمالسا  فراعم  هداد و  شرورپ 
زار و ماقم  هب  زاسراک  يادخ  اب  اهنآ  هلیسو  هب  هدرک و  اشنا  دوخ  ینامـسآ  ياوتحم  اب  تدابع  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هک  ییاهاعد  اهنت 

هفیحـص  » مان هب  هتـشگ و  يروآ  عمج  اـهاعد  نیاو  دـشابیم  یمالـسا  هیلاـع  فراـعم  زا  لـماک  هرود  کـی  رب  لمتـشم  تسا  هدـمآرب  زاـین 
. تسا هدش  فورعم  هیداجس »

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

هقف ثیداحا  هیماینب ، راشف  رثا  رد  اریز  دش ، مهارف  ياهزادـنا  ات  ینید  مولع  رـشن  يارب  هنیمز  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  تماما  نامز  رد 
لقن هباحـص  هلیـسو  هب  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  يرابخا  زا  یتح  تسا  مزال  ثیدح  اهرازه  ماکحا  يارب  هکنیا  اب  تفریم و  تسد  زا  تیب  لها 

. دوب هدنامن  یقاب  ثیدح  دصناپ  زا  شیب  دوب ، هدش 
175 ص : مالسا ، میلاعت 

زا یهوبنا  هورگ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هلاسجـنپ  یـس و  یعاسم  رثا  رد  البرک و  زادـگناج  هعقاو  هجیتن  رد  مایا  نآ  رد  هکنیا  هصـالخ 
. دندوب تسدیهت  تیب ، لها  هقف  زا  یلو  دندمآ ، دوجو  هب  هعیش 

یتسس راثآ  زور  هب  زور  هداهن و  فعـض  هب  ور  تلود ، لاجر  یتیافکیب  يرورپ و  نت  یلخاد و  تافالتخا  رثا  رد  هیماینب  تنطلـس  نوچ  و 
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ار يدایز  نادنمشناد  تخادرپ و  یمالـسا  هقف  تیب و  لها  مولع  رـشن  هب  دومرف و  هدافتـسا  تصرف  زا  مجنپ  ماما  دشیم ، رهاظ  نآ  رکیپ  رد 
. داد هعماج  لیوحت  شیوخ ، بتکم  زا 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما 

ثیداحا راشتنا  رثا  رد  فرط  کی  زا  اریز  دوب ، رتدعاسم  عاضوا  رتمهارف و  هینمز  یمالسا  مولع  رشن  يارب  مالسلا  هیلع  مشـش  ماما  نامز  رد 
، تیبلها مولع  حیحص و  یمالسا  فراعم  هب  دوخ  يدنمزاین  هب  مدرم  يو ، بتکم  ناگتفای  شرورپ  تاغیلبت  مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

. دندوب رتهنشت  ثیدح  ذخا  يارب  هدرب و  یپ  رتشیب 
نیا زا  هژیو  هب  سابعینب ، دوب و  هدرکن  ادیپ  لماک  رارقتسا  زونه  یسابع  تنطلـس  یلو  دوب ، هدش  ضرقنم  يوما  تنطلـس  رگید  فرط  زا  و 
هدرک زیوآتسد  ار  البرک  نادیهـش  نوخ  تیبلـها و  تیمولظم  يوما ، تموکح  داـینب  نتخادـنارب  دوخ و  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  هک  رظن 

. دندادیم ناشن  شوخ  يور  تیب  لها  اب  دندوب ،
هب دندروآ و  موجه  شاهناخ  رد  هب  هتسدهتسد  وس  ره  زا  نادنمشناد  املع و  تخادرپ و  مولع  عاونا  رشن  هب  ترـضح  نآ  یطیارـش  نینچ  رد 

اهخساپ دندرک و  اهشسرپ  تظعوم ، تمکح و  مما و  ایبنا و  خیرات  قالخا و  یمالـسا و  فراعم  فلتخم  نونف  زا  دنتفای و  راب  شروضح 
. دندینش

اههرظانم نوگانوگ  لحن  للم و  اب  درکیم و  اهثحب  فلتخم  تاقبط  اب  ترضح  نآ 
176 ص : مالسا ، میلاعت 

ترضح نآ  یملع  تانایب  ثیداحا و  طبض  رد  باتک  اهدص  و  داد ، شرورپ  [ 116] ینادرگاش مولع ، نوگانوگ  ياهشخب  رد  دومنیم و 
. دوشیم هدیمان  لوصا »  » مان هب  هک  دش  فیلأت 

دومن و تیبرت  دنمشناد  درگاش  نارازه  دوب ، هدش  مهارف  زور  نآ  روآ  ناقفخ  طیحمرد  هک  یهاتوک  تصرف  زا  هدافتسا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
ملع و راشرـس  عبنم  زا  هک  ینادنمـشناد  رامآ  دراذـگ . راگدای  هب  دوخ  زا  مالـسا ، گنهرف  رد  فراعم  مولع و  زا  ییاـهبنارگ  ياـههنیجنگ 

. تسا هدرک  زواجت  رازه  راهچ  زا  دناهدرک  هدافتسا  وا  شناد 
. دـننک ظـفح  ار  دوخ  ياـهباتک  اههتـشون و  دنـسیونب و  ار  وا  ياـهسرد  دوب  هداد  روتـسد  دوـخ  نادرگاـش  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

ادـیپ جایتحا  اههتـشون  اهباتک و  نیا  هب  تقو  نآ  دوریم ، نیب  زا  راـثآ  زا  يرایـسب  دوشیم و  جرم  جره و  هک  دـیآیم  یناـمز  دومرفیم :
دندروآیم ملق  تاود و  دوخ  اب  ترضح ، نآ  نادرگاش  اذل  و  دش . دنهاوخ  ناناملسم  ینید  یملع و  عجرم  هناگی  اهباتک ، نیا  دینکیم و 

. دنتشونیم دندینشیم  هچ  ره  سرد ، سلجم  رد  و 
دوخ نایاپ  یب  شناد  هنیجنگ  تخومآیم و  اج  همه  رد  راکـشآ ، ناهن و  رد  تحارتسا ، تاعاس  زج  هب  دوخ ، یگدـنز  تاعاس  مامت  رد  وا 

. تشاذگیم ناگمه  سرتسد  رد  ار 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یعقاو  نییآ  تخیر و  ورف  ار  ینادان  لهج و  راوید  شاهدنزرا  ییامنهار  گرزب و  نانخس  هصالخ :
« يرفعج هقف   » وا مان  هب  اهدعب  هعیش ، یهقف  بهذم  دننادیم و  هعیش »  » هقف سسؤم  راذگ و  هیاپ  ار  وا  تبسانم  نیدب  درک . يزیر  حرط  ون  زا 

. دش هدناوخ 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

هضبق ار  تفالخ  هتخاس و  نوگنرس  ار  هیما » ینب   » تموکح هکنآ  زا  سپ  سابع » ینب  »
177 ص : مالسا ، میلاعت 
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ار یعمج  دندز ...  ندرگ  ار  ياهدع  دندیـشوک . تلاسر  نادناخ  ندرب  نیب  زا  يارب  اوق ، مامت  اب  دنتـشگرب و  همطاف » ینب   » يوس هب  دندومن ،
دـندز و شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  هناخ  دنتـشاذگ ...  اهراوید ، نایم  رد  اهنامتخاس و  هیاپ  رد  ار  یهورگ  دـندرک و  روگ  هب  هدـنز 

نآ دش و  رتدیدش  هیقت »  » مالـسلا هیلع  مشـش  ماما  یگدنز  رخاوا  رد  بیترت ، نیا  اب  دندرک و  بلج  قارع  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ  راب  دنچ 
، یسابع مود  هفیلخ  روصنم »  » هیحان زا  هرخالاب  تفریذپیمن و  ار  هعیش  صاوخ  زج  یسک  تشاد ، رارق  دیدش  تبقارم  تحت  نوچ  ترضح 
رتدـیدش و نیفلاخم  راشف  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  متفه  ماما  تماـما  هرود  رد  يور ، نیا  زا  دـیدرگ و  دیهـش  مومـسم و 

. دوب رتنوزفا 
تایاور تفگ  ناوتیم  هکنانچ  تشاذگ . مدرم  رایتخا  رد  يرایـسب  ثیداحا  تخادرپ و  مولع  رـشن  هب  دـیدش ، هیقت  دوجو  اب  ترـضح  نآ 

نآ زا  هک  یتایاور  بلاغ  رد  هیقت  تدـش  هطـساو  هب  تسا و  رتشیب  همئا  ریاس  زا  مشـش ، مجنپ و  ماـما  زا  سپ  ترـضح ، نآ  زا  لوقنم  یهقف 
. تسا هدیدرگن  حیرصت  ترضح  نآ  مسا  هب  هدش و  اهنیا  ریاظن  و  حلاص » دبع   » و ملاع »  » هب ریبعت  يو  زا  هدش ، لقن  ترضح 

هب هرخالاب  تشاد و  رارق  نانآ  راشف  ریز  هتسویپ  دوب و  رصاعم  نوراه  يدهم و  يداه ، روصنم ، یسابع : يافلخ  زا  رفن  راهچ  اب  ترضح  نآ 
. دش دیهش  مومسم و  نادنز  رد  مه  ماجنارس  دشیم و  لقتنم  رگید ، ینادنز  هب  ینادنز  زا  اهلاس  تشگ و  ینادنز  نوراه  رما 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

هجنکش و رد  هچره  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  رـصاعم و  يافلخ  هک  دوب  نشور  يرظن  بحاص  ره  يارب  يراج ، عاضوا  رد  لمأت  زا 
دـشیم و رتمکحم  ناشنامیا  رتشیب و  ناـشناوریپ  هرامـش  زور  هب  زور  دـنتفرگیم ، تخـس  ناشنایعیـش  هب  دندیـشوکیم و  يدـه  همئا  رازآ 

. درکیم هولج  كاپان  دیلپ و  یسیلپ  هاگتسد  کی  نانآ  راظنا  رد  تفالخ ! نامزاس 
دادیم و جنر  ار  همئا  رصاعم  يافلخ  هتسویپ  هک  دوب  ینورد  هدقُع  کی  بلطم  نیا  و 

178 ص : مالسا ، میلاعت 
. دوب هدرک  هراچیب  نوبز و  ار  اهنآ  تقیقح  رد 

هب تشگ ، یلوتسم  تفالخ  رب  هتشک  ار  نیما  دوخ  ردارب  هکنآ  زا  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رصاعم  هک  یـسابع  متفه  هفیلخ  نومأم ،
. دنیچرب راشف ، روز و  هار  ریغ  زا  ار  عیشت  طاسب  دنک و  تحار  یمئاد  ینارگن  ینورد و  جنر  زا  ار  دوخ  هک  داتفا  رکف  نیا 

ات دهدب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  دوخ  يدهع  تیالو  هک  دوب  روط  نیا  درک  باختنا  روظنم  نیا  نتخاس  یلمع  يارب  هک  ار  یتسایس  يو 
دنک نوریب  ناشزغم  زا  ار  ماما  تراهطو  تمظع  هب  داقتعا  دزاس و  هدولآ  هعیش  شیپ  تفالخ ، هاگتـسد  هب  دورو  هطـساو  هب  ار  ترـضح  نآ 

یـشالتم دوخ  هب  دوخ  بهذـم ، داـینب  دـنامیمن و  یقاـب  تسا ، هعیـش  بهذـم  ساـسا  هک  تماـما  ماـقم  يارب  يزاـیتما  تروـص  نیا  رد  ... 
. تشگیم

نتخاـس نوـگژاو  يارب  هک  همطاـف » ینب   » یپ رد  یپ  ياـهتضهن  زا  هکنیا  نآ  تـشادرب و  رد  زین  يرگید  تیقفوـم  تسایـس  نـیا  يارجا 
ًاعبط دندرکیم ، هدهاشم  ناشدوخ  هب  ار  تفالخ  لاقتنا  هکنآ  زا  سپ  همطافینب  هچ  دومنیم ، يریگولج  دـشیم ، اپرب  سابع  ینب  تفالخ 

نومأم يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  صخـش  ندرب  نیب  زا  روظنم  نیا  ندـش  یلمع  زا  سپ  هتبلا  دـندومنیم . يراددوخ  نینوخ ، ياهمایق  زا 
! تشادن یصاخ  لکشم 

هرخـالاب رارـصا و  دـیکأت و  زا  سپ  دومن و  توعد  يدـهع » تیـالو   » نتفریذـپ هب  نآ  زا  سپ  تفـالخ و  لوبق  هب  تسخن  ار  ماـما  نومأـم ،
. تفریذپ دشاب ، فاعم  هیلاع !» روما  رد  هلخادم  بصن و  لزع و   » زا هک  طرش  نیا  هب  ار  يدهعتیالو  ترضح  نآ  دیدهت ،

اهثحب نایدا  بهاذـم و  بابرا  اب  دوب ، زاب  شتـسد  هک  ياهزادـنا  ات  تخادرپ و  مدرم  راـکفا  تیادـه  هب  ياهنیمز ، نینچ  رد  ترـضح  نآ 
یبهذـم یمالک - ياهثحب  هب  یطرفم  هقـالع  زین  نومأـم  تخاـس . حرطم  ییاـهبنارگ  تاـنایب  نید  قیاـقح  مالـسا و  فراـعم  رد  دومن و 
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تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تانایب  دننام  ترثک ، تهج  زا  تسا ، روثأم  ترضح  نآ  زا  یمالـسا  فراعم  لوصا  رد  هک  یتانایب  تشاد .
. دشابیم رتشیب  هدیسر ، اهشخب  نیا  رد  يده  همئا  ریاس  زا  هک  هچنآ  زا  و 

179 ص : مالسا ، میلاعت 
هب دش و  هضرع  يو  هب  دوب ، هعیش  تسد  رد  شراوگرزب  ناردپ  زا  هک  يرایسب  ثیداحا  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  يدوجو  تاکرب  زا  یکی 

صخـشم و دوب ، هدرک  لخاد  تیب  لـها  راـبخا  ناـیم  رد  كاـپان  ياـهتسد  هک  لوعجم  حیحـص و  ریغ  تاـیاور  يو ، صیخـشت  هراـشا و 
. دیدرگ كورتم 

شوج بنج و  ناریا »  » رد هصاخ  هار و  لوط  رد  دومرف ، ورم »  » يوس هب  هنیدـم  زا  يدـهع  تیـالو  ناونع  هب  هک  یترفاـسم  رد  ترـضح  نآ 
هب راو  هناورپ  زور ، بش و  دندشیم و  شروضح  هجوتم  ترایز ، دصق  هب  هتسد  هتسد  اج  همه  زا  دوب و  هدروآ  دیدپ  مدرم  نایم  رد  یبیجع 

. دنتفرگیم دای  ار  نید  ماکحا  فراعم و  دندیدرگیم و  شدوجو  عمش  رود 
یـسایس تسکـش  میمرت  روظنم  هب  دربیپ و  دوخ  تسایـس  ندوب  طلغ  هب  ترـضح  نآ  هب  مدرم  روآ  تفگـش  هقباـسیب و  هجوت  زا  نومأـم ،

. دش لابند  نانآ ، ناوریپ  نایعیش و  تیب و  لها  هب  تبسن  افلخ  نیرید  تسایس  زاب  نآ ، زا  سپ  درک و  دیهش  مومسم و  ار  ترضح  نآ  دوخ ،

مالسلا مهیلع  يرکسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  یقت و  دمحم  ماما 

هب ار  یقت  دمحم  ماما  يو ، دنزرف  هناگی  نومأم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب . مه  هباشم  گرزب ، ماما  هس  نیا  یگدنز  طیحم 
! تشادهاگن دوخ  شیپ  مامت ، زازعا  اب  جیوزت و  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  رتخد  هدمآ و  شیپ  تفطالم ! رهم و  رد  زا  درک و  راضحا  دادغب 

تبقارم رظن و  تحت  تهج  ره  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد  تسایـس  نیمه  اب  نومأم »  » اما دیـسریم ، رظن  هب  هناتـسود  هچرگ  راتفر ، نیا 
. دوب هدروآ  رد  دوخ  دیدش 

تقیقح رد  دوب ، تفالخ  تختیاپ  ناـشتماما  ناـمز  رد  هک  مه  ءارماـس »  » رد يرکـسع  نسح  ماـما  یقنلا و  یلع  ماـما  يراـیتخا  ریغ  تماـقا 
. تشاد يرظن  سبح  ناونع 

هعیش دارفا  ترثک  تسا . لاس  تفه  هاجنپ و  مه  يور  راوگرزب ، هس  نیا  تماما  تدم 
180 ص : مالسا ، میلاعت 

نایم رد  ثیدح  لاجر  زا  رفن  اهدـص  دوب و  رازه  اهدـص  هب  غلاب  هجوت و  لباق  دنتـشاد ، تماقا  هیروس  قارع و  ناریا و  رد  هک  نامز  نآ  رد 
هدوب هاتوک  ناشرمع  تدـم  زین  مک و  یلیخ  هدـش ، لقن  ماـما  هس  نیا  زا  هک  یثیداـحا  هنافـسأتم  نیا ، دوجو  اـب  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـشیا 

. دناهدیـسر تداهـش  هب  یگلاس  تفه  تسیب و  رد  مهدزای  ماما  یگلاس و  لهچ  رد  مهد  ماما  یگلاـس و  جـنپ  تسیب و  رد  مهن  ماـما  تسا .
نیا تسا و  هدوب  دـیدش  رایـسب  نانآ ، ناـمز  رد  ناـفلاخم  ینکـشراک  تبقارم و  لرتنک و  هک  نیا  رب  تسا  نشور  یهاوگ  تاـکن  نیا  همه 

راوگرزب هس  نیا  زا  نید  عورف  لوصا و  رد  ییاهبنارگ  راـبخا  همه  نیا  اـب  دـنهد . ماـجنا  هنادازآ  ار  دوخ  فیاـظو  دناهتـسناوتن  ناراوگرزب 
. تسا هدیسر 

مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ماما 

نآ نیشناج  دشاب ، هک  ياهلیـسو  ره  هب  یهار و  ره  زا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  تفالخ  هاگتـسد 
زا رگید ، للع  زا  هتشذگ  يرکسع  ماما  دهد و  همتاخ  عیشت ، بهذم  هب  هجیتن  رد  تماما و  هلئسم  هب  هلیسو  نیا  هب  دربب و  نیب  زا  ار  ترضح 

. تشاد رارق  تبقارم  تحت  زین  تهج  نیا 
هاـگن ناـهنپ  راـظنا  زا  ار  وا  دوب ، هدـنز  شراوگرزب  ردـپ  هک  یگلاـس  شـش  اـت  دوب و  هدیـشوپ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دـلوت  يور  نیا  زا 
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. دیدیمن ار  ترضح  نآ  یسک  هعیش ، صاوخ  زا  ياهدع  زج  هب  دنتشادیم و 
تباین فرـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  صاخ » بئان   » راهچ طسوت  دومن و  رایتخا  يرغـص » تبیغ   » ترـضح نآ  ردـپ ، تداهـش  زا  سپ 

. درکیم لح  ار  ناشیا  تالکشم  دادیم و  باوج  هعیش  ياهلاؤس  هب  دندوب ، هدیسر 
رپ داد » لدع و   » اب ار  نیمز  دیامن و  روهظ  ادخ  رما  هب  هک  ینامز  ات  دومرف  رایتخا  ار  يربک » تبیغ   » نآ زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

. دشاب هدش  رپ  متس » روج و   » اب هکنآ  زا  سپ  دنک ،
تیفیک مالسلا و  هیلع  دوعوم  يدهم  صوصخ  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمغیپ  زا  يدایز  تایاور 

181 ص : مالسا ، میلاعت 
ردـپ تایح  نامز  رد  هعیـش  ناـگرزب  زا  يریثک  عمج  نینچمه  و  [ 117 .] دناهدرک لقن  هعیش  ینـس و  هدیـسر و  ترـضح  نآ  روهظ  تبیغ و 

. دنتشاد تفایرد  ار  وا  تماما  هدژم  شراوگرزب ، ردپ  زا  دناهدومن و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هدیسر و  شتمدخ  هب  شراوگرزب ،
نآ نابهگن  یماح و  هک  یماما  زا  ادخ و  نید  زا  تیرشب  ناهج  زگره  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  تماما  توبن و  ثحب  رد  اهنیا  زا  هتشذگ 

. دوشیمن یلاخ  تسا 

نید نایاوشیپ  شور  زا  یقالخا  يریگهجیتن 

دندوب ینادرم  نانآ  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  يدـه  همئا  نید و  نایاوشیپ  ادـخ و  ناربمایپ  خـیرات  زا  هصالخ  هدرـشف و  روط  هب  هچنآ 
زا يراکادـف و  هنوـگ  چـیه  زا  هار  نیا  رد  و  دـندرکیم ، توـعد  قـح  يوریپ  ینیب و  عـقاو  هب  ار  تیناـسنا  ناـهج  قـح و  وریپ  نـیب و  عـقاو 

. دندرکیمن يراذگورف  یگتشذگدوخ 
هکنآیب مدرم  دنتساوخیم  دیآ . راب  هب  دیاب ، دیاش و  هک  روط  نآ  یناسنا  هعماج  ناسنا و  درف  هک  دنتشاد  ششوک  اهنآ  رگید : ترابع  هب 

كاپ نماد  هکنآیب  دندرگ و  انشآ  حیحص  دیاقع  راکفا و  هلسلس  کی  اب  دیامن ، تموکح  ناشنایم  رد  یفارخ  راکفا  هتـشر  کی  ای  ینادان 
، دنسانشن يزیچ  مکش  ندرکرپ  رگیدمه و  ندیرد  زج  ناگدنرچ  ناگدنرد و  دننام  و  دننک ، هدولآ  رادهکل و  یناویح  يوخ  هب  ار  تیناسنا 
. دنروآ تسد  هب  ار  تداعس  دقن  تیناسنا ، دوس  هب  دنزادنا و  راک  هب  ار  تیناسنا  هیامرس  یگدنز  رازاب  رد  هتفرگارف و  ار  یناسنا  هژیو  يوخ 
دندرکیم و راک  تیناسنا  ناهج  يارب  هعماج و  تداعـس  هار  رد  هکلب  دنتـساوخیمن ، ار  دوخ  تداعـس  اهنت  هک  دـندوب  یمدرم  اهنآ  ینعی 

صیخشت نیا ، زج  ياهفیظو 
182 ص : مالسا ، میلاعت 

. دندادیمن
نینچ زین  نارگید  دنتـساوخیم  دنـشاب و  همه  هاوخریخ  هک  دندید  نیا  رد  دهاوخیمن - يزیچ  نآ  زج  ناسنا  هک  ار - دوخ  تداعـس  ریخ و 

زین نارگید  يارب  دهاوخیمن ، دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دشاب و  هتشاد  تسود  همه  يارب  دراد ، تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  سک  ره  دنـشاب .
. دهاوخن

یئزج فیاظو  ریاس  و  یهاوخریخ - ناسنا - یمومع  هفیظو  نیا  تیمها  هب  ناراوگرزب ، نیا  هک  تسا  قح  يوریپ  ینیب و  عقاو  نیمه  رثا  رد 
قح هار  رد  دوخ  لاـم  ناـج و  لذـب  زا  دـندیدرگ و  فصتم  یگتـشذگ ، دوـخ  زا  يراکادـف و  تفـص  هب  دـندرب و  یپ  تسا ، نآ  عورف  هک 

يدنـسپدوخ و زا  دـندیزرویمن . لخب  دوخ  ناج  لام و  هب  دـندز . تسا ، مأوت  یهاوخدـب  اـب  هک  ار  یتفـص  ره  هشیر  دـندومنن و  یهاـتوک 
. دندرکیمن ضرعت  نارگید  هاج  ضرع و  هب  دندزیمن . تمهت  یسک  هب  دنتفگیمن . غورد  دندوب . رازیب  تمائل 

. درک هعلاطم  دیاب  قالخا » شخب   » رد ار  اهنآ  راثآ  تافص و  نیا  حیضوت 
183 ص : مالسا ، میلاعت 
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داعم

هراشا

. تسا كاپ  نید  نیا  تایرورض  زا  مالسا و  سدقم  نید  هناگ  هس  لوصا  زا  یکی  داعم 
دوخ هچ  رگا  ار - يراکوکین  و  دـنکیم ، كرد  ار  يراکدـب  يراکوکین و  نایم  قرف  دوخ ، يدادادـخ  داهن  اب  انثتـسا - نودـب  یناسنا - ره 

تـسین يدیدرت  و  دنیبیم . بانتجالا  مزال  دب و  دشاب - شراتفرگ  مه  هچ  رگا  ار - يراکدب  دـنادیم و  لمعلا  مزال  بوخ و  دـنکن - لابند 
ناهج نیا  رد  هک  تسین  يدیدرت  زین  ودنراد  تفـص  ود  نیا  هک  تسا  یـشاداپ  رثا و  تهج  زا  يراکدب ، يراکوکین و  يدـب ، یبوخ و  هک 

زا ياهدـع  هک  مینیبیم  ًانایع  ام  اریز  دـناسرب ، ناشیا  هب  ار  ناراکدـب  ناراکوکین و  دـب  کین و  ياـهراک  شاداـپ  هک  درادـن  دوجو  يزور » »
راتفر اب  دنتسه ، تیانج  مرج و  اپارس  هک  ناراکدب  زا  يرایـسب  دننارذگیم و  يزور  هریت  یخلت و  تیاهن  رد  ار  دوخ  راگزور  ناراکوکین ،

. دننارذگیم رس  هب  ییاورماک  یشوخ و  اب  ار  یگدنز  دوخ ، نیگنن  تشز و  رادرک  دیلپ و 
يو لامعا  دب  کین و  باسح  هب  زور »  » نآ رد  هک  دشاب  هتـشادن  يزور » ، » ناهج نیا  زج  یناهج  رد  دوخ و  هدنیآ  رد  ناسنا  رگا  نیاربانب ،

رد تسا - بانتجالا  مزال  دـب و  يراکدـب  لیـصحتلامزال و  بوخ و  يراکوکین  يرکف - نینچ  دوش ، هداد  بسانم  شاداپ  هدـش  یگدیـسر 
. دشیمن هتشاذگ  ناسنا  ترطف  داهن و 

دوشیم و رارقرب  هعماج  رد  تاماظتنا  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  نیا  درامشیم ، بوخ  ار  نآ  ناسنا  هک  يراکوکین  شاداپ  درک  روصت  دیابن 
اب راکدب  نینچمه  و  دسریم . راکوکین  دوخ  هب  نآ  عفانم  زا  یمهس  هجیتن ، رد  دندرگیم و  لئان  یگدنز  تداعس  هب  دارفا 

184 ص : مالسا ، میلاعت 
. دش دهاوخ  زین  شدوخ  ریگنماد  هرخالاب  نآ ، راوگان  رثا  دزاسیم و  لتخم  هعماج  دوخ  ياوران  راتفر  رادرک و 

ماظتنا و دناهدیـسر و  تردق  جوا  هب  هک  يدارفا  یلو  تسا  يراج  ياهزادـنا  ات  اپ ، تسد و  یب  فیعـض و  دارفا  رد  هچ  رگا  روصت  نیا  اریز 
، دشاب رتهریت  مدرم  راگزور  رتشیب و  هعماج  رد  داسف  بوشآ و  هچ  ره  هکلب  درادـن ، يریثأت  نانآ  یبایماک  یتخبشوخ و  رد  هعماج  لالتخا 

! دنادب دب  ار  يراک  رادرکدب ، و  بوخ ، ار  يراکوکین  دارفا  نیا  داهن  هک  درادن  لیلد  دندرگیم ، رتبایماک  رتتقوشوخ و  نانآ 
ناشمان هشیمه  يارب  يراکدـب ، هطـساو  هب  دنـشابیم  اورماک  دوخ  هزور  دـنچ  یگدـنز  رد  هچ  رگا  نانیا  هک  درک  روصت  دـیابن  نینچمه  و 

. دشابیم ناشهارمه  یمومع  ترفن  هدش و  نیگنن 
نیرتمک دناهدش و  چـیه  هتفر و  نایم  زا  ناشیا  هک  تسا  یتقو  ناشقح ، رد  ناگدـنیآ  راوگان  تواضق  نانآ و  مان  ندومن  هولج  نیگنن  اریز 

. درادن نانآ  یبایماک  تذل و  یشوخ و  رساترس  یگدنز  رد  يریثأت 
دزیهرپب و نآ  زا  دنیب و  دب  ار  يراکدب  دیامن و  لیـصحت  دنادب و  کین  ار  يراکوکین  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخن  یلیلد  چـیه  تروص ، نیا  رد 

. دوب دهاوخ  یفارخ  داقتعا  کی  ًاعطق  دشابن ، نیب  رد  يداعم »  » رگا هکنیا  اب  دیارگب . هدربمان  داقتعا  هب 
هرابود گرم  زا  سپ  ار  همه  لاعتم  يادخ  میمهفب  دیاب  هتـشاذگ ، ام  داهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  ریذـپانلزلزت ، كاپ  داقتعا  نیا  زا  ام  سپ 
يازـس هب  ار  ناراکدـب  دـهدیم و  دـیواج  تمعن  کین و  شاداپ  ار  ناراکوکین  هدومرف  یگدیـسر  ناـشلامعا  باـسح  هب  دـنکیم و  هدـنز 

. دوشیم هدیمان  تمایق » زور   » نیا دناسریم و  ناشرادرک 

للم نایدا و  داعم و 

هب ار  رشب  دننکیم و  توعد  لاعتم  يادخ  شتسرپ  هب  هک  یبهاذم  نایدا و  همه 
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185 ص : مالسا ، میلاعت 
- دش هراشا  هک  روطنامه  اریز - دنلئاق ، گرم  زا  سپ  يرگید  یگدنز  داعم و  ناسنا  يارب  دـنیامنیم ، یهن  يراکدـب  زا  رما و  يراکوکین 
رد شاداپ ، نیا  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  لابند  هب  یکین  شاداپ  هک  تشاد  دـهاوخ  شزرا  یتقو  يراکوکین  هک  دـننکیمن  دـیدرت  زگره 

. دوب دهاوخ  يرگید  یگدنز  اب  يرگید و  ناهجرد  گرم  زا  سپ  ریزگان  تسین ، دوهشم  ناهج  نیا 
هب زین  میدق  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دوشیم  هدـید  يراثآ  مئالع و  دوشیم ، فشک  هک  یناتـساب  رایـسب  رباقم  رد  نآ ، زا  هتـشذگ 

ار یمـسارم  دشاب ، هتـشاد  شیاسآ  ناهج  نآ  رد  هدرم  هکنیا  يارب  دوخ ، داقتعا  بسح  هب  هتـشاد و  نامیا  گرم  زا  سپ  يرگید  یگدـنز 
. تسا هدادیم  ماجنا 

نآرق رد  داعم 

، يدایز دراوم  رد  دنکیم و  یفن  نآ  زا  ار  بیر » کش و   » هنوگره دهدیم و  رکذـت  مدرم  هب  ار  داعم »  » هیآ اهدـص  نمـض  رد  میرک  نآرق 
. دیامنیم يروآدای  مدرم  هب  ار  يدنوادخ  قلطم  تردق  ءایشا و  نیتسخن  شنیرفآ  داعبتسا ، عفر  تریصب و  شیازفا  يارب 

: دیامرفیم هکنانچ 
اَهِییُْحی ُْلق  ٌمیِمَر * َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو  ٌنِیبُم * ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  »

[118 [؛» ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا 
ام يارب  دنکیم و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دیآیمرب و  همـصاخم  ماقم  هب  هاگنآ  میدیرفآ ؟ یبآ  هرطق  زا  ار  وا  ام  هک  دنیبیمن  ناسنا  ایآ 

زا نیتسخن  زور  هک  دنکیم  هدنز  یسک  ار  اهنآ  وگب ، دنکیم ؟ هدنز  یسک  هچ  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  دیوگیم : هدروآ  لثم 
186 ص : مالسا ، میلاعت 

. دهد دوجو  دناوتیم  زین  هرابود  تسا  هدیرفآ  لوا  زور  هکنانچ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یتسین 
، دهدیم رکذت  ار  ادـخ  تردـق  هدرک  تیادـه  یناتـسمز  گرم  زا  سپ  راهب ، رد  نیمز  ندـش  هدـنز  هب  ار  مدرم  راکفا  یهاگ  دـیجم  نآرق 

: دیامرفیم هکنانچ 
؛» ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِـشاخ  َضْرَأـْلا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  »

[119]
لزان یناراـب  هک  نیمه  ینکیم و  هدـهاشم  تکرحیب  سحیب و  ياهدرم  دـننام  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  لاـعتم  يادـخ  ياـههناشن  زا  یکی 

هب يو  اریز  درک ، دهاوخ  هدنز  زین  ار  ناگدرم  دـنکیم  هدـنز  ار  هدرم  نیمز  نیا  هک  ییادـخ  دوشیم ، زبسرـس  هدـمآرد  شبنج  هب  میدرک ،
. تساناوت رداق و  زیچ  همه 

: دیامرفیم هکنانچ  دنکیم ، رادیب  تقیقح  نیا  هب  فارتعا  يارب  ار  ناسنا  يدادادخ  داهن  هدمآ  شیپ  یلقع  لالدتسا  هار  زا  یهاگ  و 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ِراَّنلا * َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َکـِلذ  اًـلِطاب  اـمُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  َءاـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو  »

[120 [؛» ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا 
دنچ دیآ و  دوجو  هب  اًلثم  ناسنا  هک  دوب  نیمه  رگا  اریز   ) میدـیرفاین هچیزاب ) و   ) هدوهیب تساهنآ ، نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و 

هکنیا اب  دوبن ، شیب  ياهچیزاب  هدوهیب و  يراک  ناهج  شنیرفآ  دوش ، ررکم  بیترت  نیمه  هب  رگید  یکی  زاب  دریمب و  دـعب  ددرگب و  يزور 
اب ار  راکوکین  نمؤم و  نامدرم  ایآ  دناهتـشادنپ . هدوهیب  ار  شنیرفآ  دـنرفاک ، داعم  هب  هکنانآ  دـنزیمن ) رـس  میکح  يادـخ  زا  هدوهیب  راـک 

؟ میهدیم رارق  ناسکی  راکهبت  دسفم و  یمدرم 
187 ص : مالسا ، میلاعت 
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نیب رد  يرگید  ناهج  رگا  دنـسریمن و  ناـشلامعا  لـماک  شاداـپ  هب  رادرک  تشز  راـکوکین و  ناـهج  نیا  رد  میتفگ ، هک  روطناـمه  اریز 
دوب و دنهاوخ  یکی  ادخ  شیپ  هتسد  ود  ره  دنسرب ، ناشدوخ  رادرک  راتفر و  بسانم  شاداپ  هب  هتسد  ود  نیا  زا  مادک  ره  نآ  رد  هک  دشابن 

. تسا یهلا » لدع   » یفانم نیا 

( ناور هن  تسا  نت  دریمیم  هچنآ   ) تمایق ات  گرم  زا 

هدام و تابیکرت  زا  یکی  دوخ  ناـسنا ، نت  تسا . هتفاـی  لیکـشت  مسج - حور و  ناور - نت و  زا  هک  تسا  ياهدـیرفآ  ناـسنا  مالـسا ، رظن  زا 
دوشیم و رثأتم  اهنآ  ریغ  امرگ و  امرـس و  زا  تسا و  یناکم  نامز و  رد  وا  یناگدنز  دراد و  نزو  مجح و  ینعی  دـشابیم ؛ نیناوق  موکحم 

نیب زا  هدـش  هیزجت  زین  يزور  هتفاـی ، یتـسه  لاـعتم  يادـخ  رما  هـب  يزور  هکناـنچ  هرخـالاب  ددرگیم و  هدوـسرف  و  ریپ - هـنهک - ًاجیردـت 
. دوریم

تافـص هدارا و  رکف و  ساسحا و  ملع و  تفـص  هکلب  درادن ، ار  هدام  هدربمان  ياهتیـصاخ  زا  کی  چیه  تسین و  يدام  ناسنا ، ناور  یلو 
ار هدام  هدربمان  ياهتیـصاخ  ناور  هکنانچ  تسوا . نآ  زا  اهنآ ، دننام  دیما و  میب و  هودنا و  يداش و  هنیک و  رهم و  دـننام  یحور ، رگید 

ناور رادربنامرف  دوخ ، رامشیب  ياهتیلاعف  رد  ندب ، يازجا  ریاس  زغم و  بلق و  هکلب  دنرود . اهتیصاخ  نیا  زا  زین  یحور  تافص  درادن ،
. درک نییعت  ناوتیمن  یهدنامرف  زکرم  ناونع  هب  ار  ندب  يازجا  زا  کی  چیه  دشابیم و  یناور  تافص  و 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
َۀَغْـضُْملا اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَـقَلَع  َۀَـفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم * ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط * ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  »

[121 [؛» َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاماظِع 
وا نآ  زا  سپ  میتخاس  دوب  هدش  هتفرگ  لگ  زا  هک  ياهدام  زا  ار  ناسنا  راب  نیتسخن  يارب  ام 

188 ص : مالسا ، میلاعت 
دننام ار  نآ  سپس  میدروآ و  رد  ینوخ  هعطق  تروص  هب  ار  هفطن  نآ ، زا  سپ  دریگیم ، رارق  یمارآ  هاگیاج  رد  هک  میداد  رارق  ياهفطن  ار 

تـسرد ار  ندب  تروص  میدناشوپ - تشوگ  اهناوختـسا  رب  میدرک و  قلخ  ار  اهناوختـسا  هغـضم  زا  و  میتخاس . هغـضم )  ) مه رد  تشوگ 
. میداد يرگید  هقباسیب  یساسا و  شنیرفآ  ار  وا  نآ ، زا  سپ  میدرک -

مالسا رظن  زا  گرم  يانعم 

، تسا ریذـپانانف  هک  ناسنا  ناور  هک  تسا  نیا  هکلب  دوش ، دوبان  چـیه و  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هن  مالـسا  رظن  زا  گرم  ياـنعم  بیترت  نیدـب 
. دهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  نت ، نودب  ناور  دورب و  نیب  زا  نت  هجیتن  رد  دنک و  عطق  مسج  زا  ار  دوخ  هطبار  هقالع و 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
[122  ...«] ْمُِکب َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  َنوُِرفاک * ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَلَض  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  »

اب هراـبود  دوشیم ، مگ  هدـش و  یـشالتم  نیمز  رد  اـم  ياهندـب  میریمیم و  هکنیا  زا  سپ  هک  دوشیم  هنوگچ  دـنیوگیم  داـعم  نیرکنم 
یشالتم درادیم و  تفایرد  اهنت  زا  ار  امـش  تسا ، لکوم  امـش  هب  هک  گرم  هتـشرف  وگب : نانآ  خساپ  رد  میوش ؟ دوجوم  ياهزات  شنیرفآ 

. دنکیمن دوبان  ار  امش  اهنت ، ندش 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و 

. دیوشیم لقتنم  رگید  هناخ  هب  ياهناخ  زا  هکلب  دیدرگیمن  دوبان  امش 
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خزرب ملاع 

رگا دشابیم ، هدنز  یصاخ  زرط  هب  يرهاظ  گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  دقتعم  مالسا 
189 ص : مالسا ، میلاعت 

باـسح يارب  دوش ، اـپرب  تماـیق  هک  یماـگنه  دوب و  دـهاوخ  بذـعم  تسا  راکدـب  رگا  رادروخرب و  تداعـس  تمعن و  زا  تسا  راـکوکین 
. دوشیم هدیمان  خزرب » ، » تسه نآ  رد  تمایق  زور  ات  گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  یملاع  دوشیم . رضاح  یمومع 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
[123 [؛» َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  »

. تسا خزرب  تمایق  زور  ات  گرم  زا  سپ  مدرم  لابند  هب 
: دیامرفیم زین  و 

[124 [؛» َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  »
. دنروخیم يزور  دوخ  يادخ  شیپ  دنتسه و  هدنز  نانآ  هکلب  دنوشیم  دوبان  هدرم و  ادخ  هار  ناگتشک  هک  رادنپم  نینچ 

193 ص : مالسا ، میلاعت 

قالخا

هراشا

قالخا شخب 

بـش زور و  اـهنآ  زا  هدافتــسا  لیــصحت و  هار  رد  مـینیبیم  ناـسنا  سرتـسد  رد  زورما  هـک  رامــش ، زا  نوریب  یگدـنز  لـیاسو  هـمه  نـیا 
. تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هدمآ و  دوجو  هب  رشب ، تیلاعف  رثا  رد  جیردت  هب  دوبن و  ناسنا  رایتخا  رد  زور  نیتسخن  زا  میشوکیم ،

رتهب لیاسو  هیهت  يارب  هتـسشنن و  مارآ  شـشوک  راک و  زا  زگره  يزورما ، ندـمتم  ناـسنا  اـت  نیتسخن  ناـسنا  زا  رـشب ، تروص  ره  رد  یلو 
یلخاد و تازاـهج  رازبا و  دـتفایم و  تیلاـعف  زا  وا  دوجو  يورین  هک  یناـسنا  اریز  تسا ، هدیـشوکیم  دوخ  يدادادـخ  ترطف  اـب  نتـسیز ،

. دوب دهاوخن  هدرم  زج  دنام ، زاب  راک  زا  وا ، دبک  هیر و  بلق و  زغم و  نینچمه  اپ و  تسد و  ناهد و  شوگ ، مشچ ، دننام : وا  یجراخ 
ناشن دوخ  زا  نوگانوگ  ياهتیلاعف  تسا ، ناـسنا  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  دـنکیم ، راـک  يراـچان  هار  زا  اـهنت  هن  ناـسنا  هک  تساـجنیا  زا 

، دنک نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  یشوخ  تداعس و  دیاب  تسه ، هک  هار  ره  زا  هک  دنکیم  كرد  دوخ  یناسنا  روعـش  اب  هکنیا  يارب  دهدیم و 
یـشور ره  اب  یطیحم و  ره  رد  ناسنا  هک  تساـجنیا  زا  مه  درادیم و  رب  مدـق  دوخ  ياههتـساوخ  هار  رد  دزادرپیم و  شـشوک  راـک و  هب 

هک ییاهراک  یفیاظو - فیلاکت و  هتـشر  کی  دوخ  يارب  ییاتـسور ، ای  يرهـش  يدادبتـسا ، ای  ینوناق  ینید ، ریغ  ای  ینید  دـیامن ، یگدـنز 
يو يارب  دروآیمرب و  ار  تیناـسنا  یعقاو  ياـهوزرآ  اـهنآ ، ندروآ  اـج  هب  هک  دـنکیم  سح  تسا - مزـال  یگدـنز  رد  نآ  نداد  ماـجنا 

ار ياهنادنمتداعس  هدوسآ و  شوخ و  یگدنز 
194 ص : مالسا ، میلاعت 

. دزاسیم هدامآ 
رتشزرارپ و ام  هک  تسا  تیناسنا  دوخ  شزرا  تمیق و  تسا ، يدنمتداعـس  قیرط  اهنت  هک  فیاـظو  فیلاـکت و  نیا  ياـهب  شزرا و  هتبلا 
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. مینکیمن ضوع  يرگید  يالاک  چیه  اب  ار  نآ  مییامنیمن و  روصت  ییالاک  نآ  زا  رتاهبنارگ 
نامه شتیمها  اریز  تسا ، ورهبور  نآ  اب  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا  یلمع  هلئـسم  نیرتمهم  نآ ، ماجنا  و  یـسانشهفیظو »  » نیارباـنب

ماقم زا  هزادنا  نامه  هب  دنکیم ، یهاتوک  یهاگ  ای  دنزیم ، زابرس  دوخ  ملـسم  فیاظو  ماجنا  زا  هک  یـسک  دشابیم و  ناسنا  دوخ  تیمها 
رکیپ هب  ياهزات  تبرض  دزرویم ، هک  یفلخت  ره  ای  دنکیم و  فارتعا  دوخ  یشزرا  یب  یتسپ و  هب  ًاعبط  دیامنیم و  طوقس  تیناسنا  يالاو 

. دزاسیم دراو  دوخ ، رکیپ  هب  تقیقح  رد  دوخ و  هعماج 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

[125 [؛» ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ * یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  »
ربص یتسار و  هب  ار  رگیدکی  دنداد و  ماجنا  هتـسیاش  کین و  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هکنانآ  رگم  تسا  يراکنایز  یتخبدب و  رد  ناسنا 

. دندومن هیصوت  ییابیکش  و 
: دیامرفیم زین  و 

[126 [؛» ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  »
. دش رهاظ  ناهج  رسارس  رد  یهابت  داسف و  مدرم ، تشز  ياهراک  هجیتن  رد 

هفیظو صیخشت  رد  رظن  فالتخا 

تباث و تسا  ياهفیظو  کی  تیناسنا ، ناهج  رد  نآ  ماجنا  هفیظو و  نتخانش  تیمها 
195 ص : مالسا ، میلاعت 

. ددرگ تقیقح  نیا  رکنم  دوخ ، یناسنا  ترطف  اب  هک  تفای  ناوتیمن  یناسنا  زگره  و  ملسم ،
فالتخا ناسنا  یگدنز  هرابرد  ینید  ریغ  ياهشور  اب  نید  و  دراد ، ناسنا  یگدنز  تداعس و  اب  لماک  طابترا  یناسنا  فیاظو  نوچ  يرآ ،

. تشاد دهاوخ  فالتخا  رگید ، ياهشور  فیاظو  اب  ینید  فیاظو  ًارهق  دراد ، رظن 
گرم زا  سپ  شخب  هیامرس  دوریمن و  نایم  زا  گرم  اب  هک  تسا  ینایاپیب  دودحمان و  یگدنز  کی  ناسنا  یگدنز  هک  تسا  دقتعم  نید 

زا شیپ  ایند ، نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  ياهحلاص  لامعا  هدیدنسپ و  قالخا  حیحـص و  كاپ و  دیاقع  هدروآرف  نامه  نایاپ ، یب  یگدنز  نیا 
. تسا هدومن  بسک  گرم 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  زین  نادیواج  ناهج  نآ  یگدنز  هدرک ، میظنت  هعماج  درف و  يارب  نید  هک  یفیلاکت  فیاظو و  رد  يور  نیا  زا 
، درک دهاوخ  هولج  زیخاتسر  زور  گرم و  زا  سپ  نآ  زراب  رثا  هک  ادخ  یگدنب  شتـسرپ و  یـسانشادخ و  عاعـش  رد  ار  دوخ  تاررقم  نید 

. دیامنیم عضو 
رد هک  دنکیم ، عضو  یفیاظو  ناسنا  يارب  دنریگیم و  رظن  رد  ار  ناهج  نیا  هزور  دنچ  یگدنز  اهنت  دشاب - هچ  ره  ینید - ریغ  ياهشور 

. دیامن يرادربهرهب  دناوتب  رتهب  تسا ، كرتشم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نایم  هک  ینامسج  عفانم  يدام و  یگدنز  زا  اهنآ  هیاس 
ناسنا يارب  دریگیم ، همـشچرس  ناگدـنرد ، ناگدـنرچ و  فطاوع  تاساسحا و  زا  هک  یقطنم  اـب  ار  یناویح  یگدـنز  کـی  تقیقح  رد  و 

. درادن يو ، تایونعم  زا  ولمم  دیواج و  یگدنز  ناسنا و  ینیبعقاو  هب  یهجوت  رگید  و  دننکیم ، میظنت 
هب زور  ددـنبیم و  تخر  ینید  ریغ  ياههعماج  زا  ًاجیردـت  دـهدیم - ناشن  یعطق  هبرجت  هکنانچ  یناسنا - هیلاع  قالخا  هک  تساجنیا  زا 

. ددرگیم رتراکشآ  رتنشور و  نانآ ، یقالخا  طاطحنا  زور 
هتشر کی  يارچ  نوچ و  یب  نتفریذپ  تسا و  دیلقت »  » نید ساسا  هیاپ  دنیوگ : یخرب 

196 ص : مالسا ، میلاعت 
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! دشابیم قابطنا  لباق  زور  قطنم  هب  یعامتجا ، ياهشور  یلو  تاررقم ، فیاظو و 
ارجا ارچ  نوچ و  یب  دیاب  ددرگیم ، ارجا  هعماج  رد  هک  یتاررقم  نیناوق و  هک  دنراد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دناهتفگ  ار  نخس  نیا  هک  یناسک 

و دندنبب ، راک  هب  یملع ! يوگوتفگ  هرظانم و  اب  مأوت  ار  دوخ  روشک  جیار  نیناوق  يروشک  دارفا  هک  هدشن  هدینـش  ای  هدید و  زگره  دوش .
ریغ ینید و  شور  تهج  نیا  رد  دـشاب و  راتخم  نآ  نتفریذـپ  رد  فاعم و  نآ  نتـسب  راک  هب  زا  دـیمهفن ، ار  ینوناق  تمکح  هک  یـسک  ره 

. دنرادن قرف  ینید 
نآ نیناوق  تاـیلک  تمکح  هب  ناوتیم  نآ  یمومع  شور  رد  يواـکجنک  يروشک  یعاـمتجا  یعیبـط و  عاـضوا  هعلاـطم  اـب  دـنچ  ره  يرآ 

. درب یپ  همه - هب  هن  تایئزج - زا  ياهراپ  روشک و 
هب ناوتیم  ناسنا ، يرطف  ياهيدنمزاین  شنیرفآ و  تقلخ و  يواکجنک و  ینیبعقاو و  هار  زا  تسه و  زین  ینید  تاررقم  تیـصاخ و  نیا  و 

. درب یپ  اهنآ ، تایئزج  زا  یخرب  تسا و  يرطف  شور  هک  نید  تاررقم  تایلک 
دنیامنیم هراشا  مکح ، یلامجا  تحلصم  هب  ماکحا  زا  یخرب  رد  دننکیم و  توعد  ربدت  رکفت و  لقعت و  هب  يدایز  تایاور  میرک و  نآرق 

. تسا تسد  رد  ماکحا  للع  رد  يدایز  رابخا  يو  مارک  تیب  لها  مرکا و  ربمغیپ  زا  و 

یسانشهفیظو

يارب لاعتم  يادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یگـشیمه  یمومع و  همانرب  کی  مالـسا  سدـقم  نید  دـش ، هتـسناد  باتک  لوا  شخب  رد  هکناـنچ 
زا ار  تیناسنا  یتشک  دـیآرد و  ارجا  دروم  هب  يرـشب  هعماج  رد  ات  تسا  هدـش  لزان  ناربمغیپ ، متاـخ  رب  ناـهج ، ود  ره  رد  ناـسنا  یگدـنز 

. دناسرب تاجن  لحاس  هب  هدیشک و  نوریب  یتخبدب  تلاهج و  بادرگ 
ار شماجنا  هداد و  صیخشت  ناسنا  يارب  ياهفیظو  دراد  طابترا  یگدنز  اب  هچنآ  هب  تبـسن  ریزگان  تسا  یگدنز  همانرب  نید  هکنیا  هب  رظن 

. دهاوخیم يو  زا 
197 ص : مالسا ، میلاعت 

: دراد طابترا  رما  هس  اب  اهناسنا ، ام  یگدنز  یلک  روط  هب 
، یبجاو ره  زا  وا  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  یـسانشهفیظو  رتگرزب  یقح  ره  زا  وا  تمعن  قح  میتسه و  وا  هدـیرفآ  ام  هک  لاعتم  يادـخ  . 1

؛ تسا رتبجاو 
؛ اهناسنا ام  دوخ  . 2

رب نیاربانب  میهد . ماجنا  ناشیا  يرایتسد  يراکمه و  اب  ار  دوخ  ششوک  راک و  مینک و  یگدنز  نانآ  اب  میریزگان  هک  نامدوخ  ناعونمه  . 3
. نارگید ربارب  رد  دوخ و  ربارب  رد  ادخ ، ربارب  رد  هفیظو  میراد : یلک  هفیظو  هس  ام  روتسد ، بسح 

198 ص : مالسا ، میلاعت 

ادخ ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

یسانشادخ

نیتسخن يارب  هدیـشوک و  نآ  ماجنا  رد  صلاخ ، یتین  كاپ و  یلد  اب  هک  دشابیم  فیاظو  همه  نیرتمهم  لاعتم ، يادـخ  ربارب  رد  ام  هفیظو 
هدیدپ ره  دجوم  هدیرفآ و  ره  یتسه  همشچرس  لاعتم  يادخ  دوجو  هکنانچ  اریز  دسانـشب ، ار  دوخ  راگدیرفآ  هک  تسا  یناسنا  هفیظو  راب 

، ینادـجو تقیقح  نیا  هب  ییانتعا  یب  و  تسا ، ینیب  عقاو  هدـید  ره  شخب  ییانـشور  زین  شکاـپ ، دوجو  هب  ملع  ییاسانـش و  تسا ، یتیعقاو 
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نادجو نشور  غارچ  هجیتن  رد  دنامب و  انتعا  یب  قح  تفرعم  هب  هک  یسک  دشابیم و  یـسانشهفیظو  یتریـصبیب و  تلاهج و  هنوگره  أشنم 
. درادن یناسنا  یعقاو  تداعس  ندروآ  تسد  هب  يارب  یهار  هنوگچیه  دشکب  ار  دوخ 

یناسنا تایونعم  زا  دنهدیمن ، تقیقح  نیا  هب  یتیمها  دوخ  یگدنز  رد  دنشابیم و  نادرگور  یسانشادخ  زا  هک  یمدرم  مینیبیم  هکنانچ 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دنرادن . هدنرد  هدنرچ و  تاناویح  قطنم  زج  یقطنم  رود و  یلک  هب 

[127 [؛» ِْملِْعلا َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َِکلذ  اْینُّدلا * َةایَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْمل  َو  انِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف  »
199 ص : مالسا ، میلاعت 

نیا نوچ  شاب ، نادرگور  دـنرادن ، يرگید  دوصقم  ندـیباوخ  ندروخ و  ایند و  یگدـنز  زا  ریغ  دـننادرگور و  ادـخ  دای  زا  هک  یناـسک  زا 
. دننادیمن ندیباوخ  ندروخ و  زا  ریغ  يزیچ  ایند  زا  مدرم 

يرهق يرارطـضا و  تسا  لالدتـسا  هزیرغ  ياراد  نیب و  عـقاو  دوـجوم  کـی  هـک  ناـسنا ، يارب  یـسانشادخ  هـک  دـش  روآداـی  دـیاب  هـتبلا  و 
ار يو  تردـق  ملع و  ناهج و  يادـخ  دوجو  راثآ  دـنک  هاگن  هک  شنیرفآ  راـنک  هشوگ و  ره  هب  دوخ  يدادادـخ  روعـش  اـب  اریز  دـشابیم ،

تـسا نیا  دوصقم  هکلب  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  یـسانشادخ  ناسنا ، هک  تسین  نیا  یـسانشادخ  يانعم  نیاربانب ، دیامنیم . هدـهاشم 
هب هظحل  ره  هک  دوخ  نادـجو  هب  درگنن و  ییانتعایب  هدـید  اب  دـناشوپ ، ار  نآ  دوشیمن  هدرپ  چـیه  اب  هک  نشور  تقیقح  نیا  هب  ناـسنا  هک 

. دیادزب دوخ  لد  زا  ار  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  تفرعم ، نیا  يریگیپ  اب  دهد و  تبثم  خساپ  دنکیم ، شتوعد  ادخ  يوس 

یتسرپادخ

تداعـس و هک  دوـشیم  نشور  تقیقح  نـیا  قـح ، ییاسانـش  نمـض  رد  اریز  تـسا ، یتسرپادـخ  اـم  هـفیظو  نـیمود  یـسانشادخ ، زا  سپ 
هلیسو هب  هدومرف و  نیعم  ام  یگدنز  يارب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  ياهمانرب  يارجا  ندرک و  لمع  رد  تسام ، فده  هناگی  هک  یتخبکین 

نآ ربارب  رد  يرگید  هفیظو  ره  هک  تسا  ياهفیظو  هناگی  وا ، یگدنب  يدنوادخ و  نامرف  تعاطا  سپ  تسا . هتشاد  غالبا  دوخ  ناگداتـسرف 
. تسا کچوک  زیچان و 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
[128 [؛» ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق  َو  »

. دینکن تعاطا  يرگید  زا  دیتسرپن و  ار  یسک  وا ، زا  ریغ  هک  تسا  نیا  دنوادخ  روتسد 
200 ص : مالسا ، میلاعت 

: دیامرفیم زین  و 
[129 [؛» ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو  ٌنِیبُم * ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ  »

تسا نیا  دینک ؟ یگدنب  تعاطا و  ارم  اهنت  دینکن و  تعاطا  ناطیش ، دوخ  راکشآ  نمـشد  زا  هک  مدادن  نامرف  امـش  هب  ایآ  مدرم ، هورگ  يا 
. تسار هار 

وا میشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  دنوادخ  دودحمان  يایربک  تمظع و  میـسانشب و  ار  دوخ  يدنمزاین  یگدنب و  ماقم  هک  تسام  هفیظو  نیاربانب ،
ربمغیپ زا  ریغ  میتـسرپن و  ار  لاـعتم  يادـخ  زج  هک  تساـم  رب  مینک ، تعاـطا  وا  ياـهنامرف  زا  هتـسناد  طـیحم  نتـشیوخ  هب  تهج  ره  زا  ار 

. مینکن تعاطا  نارگید  زا  هداد ، روتسد  نانآ  يرادربنامرف  هب  ار  ام  ملاع  دنوادخ  هک  يده ، همئا  یمارگ و 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[130 [؛» ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  »
. دینک تعاطا  همئا )  ) نید نایاورنامرف  ربمغیپ و  ادخ و  زا 
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ادخ و كرابم  مان  دومن ، تیاعر  ار  لماک  مارتحا  تسادخ ، هب  بوسنم  هک  يزیچ  ره  هب  دیاب  اًلمع  نید ، يایلوا  ادخ و  تعاطا  رثا  رد  هتبلا 
دیاب نید ، يایلوا  هسدقم  باتعا  دجاسم و  هفرـشم و  هبعک  و  میرک - نآرق  ادخ - باتک  مارتحا  رد  درک . دای  بدا  اب  ار  نید  يایلوا  ياهمان 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هکنانچ  دیشوک .
[131 [؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  »

. درادیم راهظا  ار  دوخ  ینطاب  يراکزیهرپ  دشوکیم ، لاعتم  يادخ  ياههناشن  مارتحا  میظعت و  رد  هک  یسک 
201 ص : مالسا ، میلاعت 

دوخ ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

هراشا

يزیچ دوـخ  یباـیماک  تداعــس و  زج  تـقیقح  رد  دـیامیپب ، هـک  ار  یهار  ره  دـنک و  لاـبند  هـک  ار  یــشور  ره  دوـخ  یگدـنز  رد  ناـسنا 
هک ار  دوخ  یعقاو  ياهيدنمزاین  میتخانشن  ار  دوخ  ات  ینعی  تسا ؛ زیچ  نآ  دوخ  نتخانش  عرف  يزیچ  تداعس  نتخانـش  نوچ  دهاوخیمن و 

تداعس و هلیسو  نیدب  ات  دسانشب ، ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ناسنا  هفیظو  نیرتمزال  نیاربانب  تخانش ، میهاوخن  تساهنآ ، عفر  رد  ام  تداعس 
اهنت هک  ار  هیاـمنارگ  رمع  دـشوکب و  دوخ  ياهيدـنمزاین  عفر  رد  دراد ، تسد  رد  هک  یلیاـسو  اـب  هدوـمن و  كرد  ار  دوـخ  یتـخبشوخ 

. دهدن تسد  زا  ناگیار  هب  تسوا ، هیامرس 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

. تسا هتخانش  ار  دوخ  يادخ  دسانشب  ار  دوخ  هک  ره 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  و 

. تسا هدیسر  تفرعم  هلحرم  نیرتالاب  هب  دسانشب  ار  دوخ  هک  یسک 
نینچ دراد . یمارگ  ار  دوخ  تیناسنا  رهوگ  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  نیرتگرزب  هک  دوشیم  هجوتم  تخانش ، ار  دوخ  ناسنا  هکنآ  زا  دعب 
لئان ینادواج  شخب  تذل  نیریـش و  یگدـنز  کی  هب  ات  دـشوکب ، دوخ  ینطاب  يرهاظ و  تشادـهب  رد  دـیامنن و  لامیاپ  ار  یکانبات  رهوگ 

. دوش
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

202 ص : مالسا ، میلاعت 
. دش دهاوخ  زیچان  تسپ و  يو  شیپ  یناسفن  ياهتوهش  دراد  یمارگ  ار  دوخ  هک  یسک 

هب دـشوکب و  نکر ، ود  ره  تماقتـسا  تحـص و  ظفح  رد  هک  تسا  ناسنا  هفیظو  نت . ناور و  تسا : هتفای  لیکـشت  زیچ  ود  زا  ناسنا  دوجو 
یعس دوخ  نت  ناور و  تشادهب  رد  تسا ، هدش  هداد  یفاک  قیقد و  ياهروتسد  شخب  ود  ره  هب  تبسن  مالـسا ، سدقم  نییآ  رد  هک  يروط 

. دیامن

یمسج تشادهب 

: تارضم زا  زیهرپ 

نوخ ندروخ  زا  یهن  دننام  تسا  هدومن  نیمأت  یفاک  روط  هب  ار  یمـسج  تشادـهب  تاررقم ، هلـسلس  کی  نمـض  رد  مالـسا  سدـقم  نییآ 
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ندب و هب  ندز  ررـض  يروخرپ ، كاپان ، ياهبآ  تارکـسم و  ندیـشون  زا  یهن  یمـس و  ياهاذـغ  تاناویح و  زا  یـضعب  تشوگ  رادرم و 
. درادن ار  اهنآ  لیصفت  شیاجنگ  لصف  نیا  هک  يرگید  ياهروتسد 

: تفاظن ظفح 

، تسا هدـش  هداد  لصا  نیا  هب  يداـیز  تیمها  مالـسا  كاـپ  نییآ  رد  ببـس  نیمه  هب  تسا . تشادـهب  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  یگزیکاـپ 
. دوشیمن تفای  يرگید  نییآ  چیه  رد  هدش  هداد  یگزیکاپ  هب  مالسا  رد  هک  یتیمها 

. تسا یگزیکاپ  زا  دیجمت  نیرتگرزب  دوخ  نیا  و  نامیإلا » َنِم  ۀفاظنلأ  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
کی مامحتسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تسا . هدیـسر  یبهذم  نایاوشیپ  زا  يررکم  ياهشرافـس  مامحتـسا  مامح و  هب  عجار  و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  دنکیم و  هیصوت  ار  نایم  رد  زور 
. دنکیم فرطرب  ار  ناسنا  تافاثک  هک  تسا  یبوخ  هناخ  هچ  مامح 

: دننام دیامنیم  هیصوت  تفاظن  عون  ره  هب  زین  یصوصخ  روط  هب  دنکیم ، رما  یگزیکاپ  تفاظن و  هب  مومع  روط  هب  هکنیا  زا  هتشذگ  مالسا 
، اپ تسد و  ياهنخان  ندیچ 

203 ص : مالسا ، میلاعت 
، هناخ ندرک  بوراج  قاشنتـسا ، هضمـضم و  وم ، ندز  هناش  نآ ، زا  سپ  اذغ و  زا  شیپ  اهتسد  نتـسش  ندـب ، ورـس  دـیاز  ياهوم  ندرتس 

. اهنیا دننام  اهتخرد و  ریز  اههناخ و  اههار ، نتشاد  هاگن  هزیکاپ 
زا سابل  ندب و  ندرک  كاپ  دننام  تسا ، یمئاد  تفاظن  یگزیکاپ و  اب  مأوت  هک  هدرک  عیرشت  ییاهتدابع  اهروتسد ، نیا  زا  هتشذگ  مالسا ،

لـسغ وضو و  عقوم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هزور . زامن و  يارب  نوگانوگ  ياهلسغ  زامن . يارب  وضو ، هبترم  دـنچ  يزور  ماجنا  اـهتساجن ،
بجاو ینمض  روط  هب  ندب ، ندوب  زیمت  هک  دوشیم  مولعم  دشابن . هدیـشوپ  تافاثک  یبرچ و  زا  دیاب  تسوپ  دسرب و  ندب  رهاظ  هب  بآ  دیاب 

. تسا هدش 

: سابل تفاظن 

نیمه مراهچ  هیآ  رد  دـشابیم . رثدـم »  » هکرابم هروس  دـش ، لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تثعب  لـیاوا  رد  هک  ییاـههروس  زا 
صاخ يانعم  هب  زامن  عقوم  رد  سابل  یکاپ  رادـب . هزیکاپ  ار  تسابل  ْرِّهَطَف ؛» ََکباِیث  َو   » دـنکیم سابل  ندومن  هزیکاپ  هب  رما  دـنوادخ  هروس ،
مهیلع نیموصعم  زا  کی  ره  زا  دـشابیم و  بحتـسم  لاح  همه  رد  تافاثک  تاساجن و  زا  یگزیکاپ  یلک  روط  هب  یلو  تسا ، بجاو  یهقف 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا . هدیسر  باب  نیا  رد  يدنچ  شرافس  مالسلا 
. دنک فیظن  ار  نآ  دیاب  دشوپیم  سابل  سک  ره 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
. تسا زامن  یلوبق  ثعاب  دیامنیم و  فرط  رب  ار  هصغ  مغ و  سابل  نتسش 

، اهنآ ندرک  ضوع  نهاریپ و  تسد  تسیب  تسد و  هد  نتـشاد   » هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  قداـص و  ماـما  ترـضح  زا 
«. تسین فارسا 

. دـنک تاقالم  مدرم  اب  تروص  تئیه و  نیرتوکین  اب  دـشاب و  مه  سابلشوخ  دـیاب  ناملـسم  ندـب ، سابل و  یگزیکاپ  تفاـظن و  رب  هوـالع 
زا دیاب  اما  درادیم ، تسود  ار  وکین  تسوکین و  ادخ  هک  نک  تنیز  ار  دوخ  شوپب و  سیفن  هماج  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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: دناوخیم ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس  دشاب .» لالح 

[132 [؛» ِقْزِّرلا َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  »
؟ تسا هدرک  مارح  هدرک ، ایهم  اهنآ  يارب  ناهج  يادخ  هک  ار  یتنیز  مناگدنب  رب  هک  نم - بیبح  يا  وگب -:

: كاوسم هضمضم و 

ریاس نابز و  حطـس  اهنادند و  نایم  نب و  رد  اذغ  ياههزیر  دوشیم و  هدولآ  اذغ  لوانت  هطـساو  هب  دشابیم ، اذـغ  يارجم  هک  ناسنا  ناهد 
هک ییایمیش ، تالاعفنا  لعف و  تاریمخت و  هلیسو  هب  یهاگ  ددرگیم و  وبدب  هدولآ و  ناهد ، لخاد  هجیتن  رد  دنامیم و  یقاب  ناهد  ياهاج 

یصخش سفنت  نیا ، رب  هوالع  دوشیم . هدعم  دراو  هدش  هتخیمآ  اذغ  اب  دیآیم و  دوجو  هب  یمـس  داوم  دریگیم ، ماجنا  اذغ  هدرخ  نایم  رد 
. درازآیم ار  نارگید  هدش ، عمجم  نآ  ياوه  داسف  بجوم  عمج  کی  نایم  رد 

كاوسم ار  دوخ  ياهنادند  وضو - ره  زا  شیپ  ًاصوصخم  زور - ره  هک  تسا  هداد  روتـسد  ناناملـسم  هب  مالـسا ، سدـقم  عرـش  ور  نیا  زا 
. دنیامن كاپ  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناهد  هدرک ، هضمضم  زیمت  بآ  اب  دننک و 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
. مدومنیم بجاو  ناناملسم  رب  ار  ندرک  كاوسم  دوبن ، جرح  رسع و  زا  سرت  رگا 

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
. دش دهاوخ  بجاو  اهدعب  مدرک  لایخ  یتح  درکیم  هیصوت  ار  كاوسم  هراومه  لیئربج  هشیمه 

: قاشنتسا

تسین و یلاخ  تافاثک ، رابغ و  درگ و  زا  دشابیم  ناسنا  ینوکسم  هقطنم  رد  هک  ییاوه  ًابلاغ  تسا و  ناسنا  یگدنز  تایرورـض  زا  سفنت 
رد نابرهم  يادخ  ررض  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  دراد ، ررض  سفنت  هاگتسد  يارب  ییاوه  نینچ  اب  سفنت  هتبلا 
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رد رابغ  درگ و  هکنآ  هطـساو  هب  یهاگ  لاح  نیا  اب  دـسرب ، اهشـش  هب  رابغ  درگ و  دراذـگیمن  هک  هدـینایور  ییاهوم  ناـسنا  ینیب  نورد 

ناناملـسم هک  هدش  هداد  روتـسد  مالـسا  عرـش  رد  تهج ، نیا  زا  دنامیم . زاب  دوخ  هفیظو  لماک  ماجنا  زا  ینیب  ياهوم  دوشیم ، عمج  ینیب 
ظفح ار  دوخ  سفنت  هب  طوبرم  تشادهب  دوخ ، ینیب  هب  كاپ  بآ  ندیـشک  هطـساو  هب  دننک و  قاشنتـسا »  » وضو زا  شیپ  هبترم  دنچ  يزور 

. دیامن

حور تشادهب 

: قالخا بیذهت 

زا دربیم ، یپ  یعامتجا  رظن  زا  يدارفنا و  رظن  زا  نآ  تیمها  هب  هدرک و  كرد  ار  هدیدنـسپ  قالخا  شزرا  دوخ ، يدادخ  نادجو  اب  ناسنا 
. درامشن مرتحم  ار  هدوتس  قالخا  بحاص  دیاتسن و  ار  وکین  قالخا  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  يرشب  هعماج  رد  تهج ، نیا 

يارب دراد ، قالخا  رد  مالسا  هک  يرادهنماد  عیـسو و  ياهروتـسد  تسین و  نایب  هب  جاتحم  دهدیم ، هدیدنـسپ  قالخا  هب  ناسنا  هک  یتیمها 
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: دیامرفیم لاعتم  يادخ  تسا . نشور  سک  همه 
[133 [؛» اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز * ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اهاْوقَت * َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس * ام  َو  ٍسْفَن  َو  »

زا ار  دوـخ  هک  یـسک  تسا  راگتـسر  هدـینامهف ، وا  هب  ار  اـهیبوخ  اهيدـب و  نآ  زا  سپ  هدـیرفآ و  ار  نآ  هک  ییادـخ  هب  سفن و  هب  مـسق 
. تسا هدنام  زاب  يراگتسر  زا  دنک ، یهاتوک  شیوخ  تیبرت  رد  هک  یسک  و  دنک ، هزیکاپ  اهیتشز 

نآ دنک و  یلمع  دیاب  تسا و  بوخ  هک  ار  نآ  هدومرف  راکشآ  رـشب  رب  دنوادخ  تسا : هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن كرت  دیاب  تسا و  دب  هک  ار 
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ملع لیصحت 

. تسا رتنشور  باتفآ  زا  نادان  رب  اناد ، يرترب  تلیضف و  تسا و  ملع  نتشاد  یحور ، هدیدنسپ  تافص  زا  یکی 
. تسا ملع  رویز  لقع و  يورین  دهدیم ، زایتما  تاناویح  ریاس  زا  ار  ناسنا  هچنآ 

ار دوخ  یگدنز  ياهيدنمزاین  تخاونکی  روط  هب  هک  دنتـسه  یتباث  ياههزیرغ  ياراد  دوخ  هژیو  نامتخاس  قبط  مادک  ره  رگید  تاناویح 
نارگید دوخ و  يور  هب  ياهزات  ياهرد  دنناوتیمن  تسین و  یلاعت  یقرت و  هب  يدیما  اهنآ  یگدنز  رد  زگره  دـننکیم و  عفر  اهنآ  قباطم 

نیناوق فشک  اب  دـیازفایم و  دوخ  هتـشذگ  تامولعم  رب  ياهزات  تامولعم  زور  ره  درخ ، يورین  هطـساو  هب  هک  تسا  ناسنا  اهنت  دـننک . زاـب 
يارب هدـنکفا  رظن  هتـشذگ  راودا  هب  دـهدیم ، دوخ  يونعم  يدام و  یگدـنز  هب  ياهزات  قنور  شزرا و  نامز  ره  تعیبط ، ياروام  تعیبط و 

. دیامنیم يراذگ  هیاپ  نارگید  دوخ و  هدنیآ 
هدومن بیغرت  قیوشت و  شناد  ملع و  نتفرگ  ارف  هب  ار  مدرم  عیارـش ، نایدا و  همه  میدـق ، دـیدج و  یعامتجا  تاـماظن  همه  زا  شیب  مالـسا 

، دروـم نـیا  رد  تـسا و  هدرک  بـجاو  ناملـسم  درم  نز و  ره  رب  ار  مـلع  لیـصحت  یـساسا ، گـنهرف  کـی  يزیریپ  يارب  مالــسا  تـسا .
: دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تسا . هدیـسر  ینید  ناـیاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یناوارف  ياهروتـسد 

ییانثتـسا چیه  تسا و  یملع  ياههتـشر  مامت  لماش  هدش و  رکذ  قلطم  ملع »  » تیاور نیا  رد  تسا » بجاو  یناملـسم  ره  رب  ملع  لیـصحت  »
هکلب درادـن ، یـسنج  ای  یتعیبط و  هب  صاـصتخا  مالـسا  رد  شناد  ملع و  لیـصحت  نیارباـنب ، سپ  درادـن . دوجو  نز  درم و  ظاـحل  زا  یتح 

. تسا یناگمه  یمومع و  هضیرف  کی  ملع ، لیصحت  هضیرف 
، تسا طرش  غولب  اهنآ  همه  رد  دراد و  یصاخ  تقو  ینید ، هضیرف  ره  دیـشوکب » شناد  نتخومآ  رد  روگ  ات  هراوهگ  زا  : » دیامرفیم زین  و 

زا یناوتان  يریپ و  نارود  رد  ینید  تابجاو  زا  یضعب  و  تسین . بوجو  هدشن ، غلاب  هک  یمادام  دشاب ، غلاب  دیاب  فلکم  ینعی 
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، دوریم ایند  زا  هک  يزور  ات  دوشیم و  دلوتم  ردام  زا  ناسنا  هک  يزور  زا  شناد ، نتفرگارف  ملع و  لیـصحت  یلو  دوشیم ، هتـشادرب  ناسنا 
رب زور  ره  دریگارف و  شناد  ملع و  دوخ ، رمع  همه  رد  دیاب  ناملسم  لصا  نیا  يور  تسا . بجاو  ناسنا  رمع  لحارم  همه  رد  حالطـصا  هب 

. تسا هداد  میمعت  هعسوت و  هضیرف  نیا  تقو  رد  مه  فیرش  ثیدح  نیا  دیازفیب . دوخ  تامولعم 
: دیامرفیم زین  و 

. دشاب نیچ  رد  هچ  رگا  دیورب  ملع  لابند  هب 
: دیامرفیم رگید  ثیدح  رد 

هب دریگب ، مه  ناـهج - طاـقن  یـصقا  نیچ - زا  ار  نآ  غارـس  رگا  تسا و  هدرک  مگ  ار  نآ  نموـم  هک  تسا  يزیچ  نیرتزیزع  شناد  مـلع و 
. دوریم نآ  لابند 
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. دـشاب هتـشاد  مزال  يزارد  رود و  ياهترفاسم  نآ  نتفرگارف  هکنیا  ولو  دـنک  ملع  لیـصحت  تسا  فظوم  ناملـسم  ره  روتـسد ، نیا  قبط 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  هدشمگ  ات  دورب ، دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  دیاب  هرخالاب 

: دیامرفیم يرگید  ثیدح  رد  ننیچمه  و 
؛ اهدجو نیأ  نِم  اهذخأ  نمؤملا  ۀلاض  ۀمکِحل 

. دنکیم ذخا  ار  نآ  تفای  یسک  ره  شیپ  تسا ، نمؤم  هدشمگ  شناد  ملع و 
. دشاب اههعماج  لاح  هب  دیفم  تسرد و  ملع  هک  تسا  نیا  طرش  هناگی  ملع  نتفرگارف  رد  انعم  نیا  هب 

مولع خیرات و  هفسلف و  ناگتشذگ - راثآ  للم و  خیرات  ناسنا و  تعیبط  نیمز و  اهنامسآ و  رد  رکفت  شنیرفآ و  رارسا  نتخانـش  هب  مالـسا 
ماسقا و  یمالسا - قوقح  قالخا و  یعرش - یقالخا و  لئاسم  نتفرگ  دای  نینچمه  دنکیم و  هیصوت  رایسب  اهنآ - ریغ  یعیبط و  یـضایر و 

. تسا هدش  دیکأت  بیغرت و  رایسب  مالسا  رد  دهدیم ، تروص  ورس  ناسنا  یگدنز  هب  هک  عیانص 
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ناناملسم تسد  هب  رافک  زا  یهورگ  یتقو  ردب »  » گنج رد  هک  تسا  يردق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رظن  زا  ملع  تیمها  يرآ ،
دلب نتشون  ندناوخ و  هک  ناریسا  زا  ياهدع  طقف  دنوش  دازآ  یغلبم ، نتخادرپ  اب  ناریسا  زا  کی  ره  ات  دنداد  روتسد  ترـضح  دندش ، ریـسا 

. دنزومایب نتشون  ندناوخ و  ناملسم ، ناناوج  زا  رفن  هد  هب  نانآ  زا  کی  ره  هک  نآ  طرش  هب  دندش ، فاعم  غلبم  نآ  نتخادرپ  زا  دندوب 
هب ناهج ، خیرات  رد  گرزب  راختفا  نیا  تشگ و  ریاد  ناهج  رد  رباکا - سالک  نالاسگرزب - هاگشزومآ  هک  دوب  ناهج  رد  راب  نیتسخن  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامرف  هب  تیرشب ، خیرات  رد  راب  نیرخآ  راب و  نیلوا  يارب  هکنیا  هجوت  بلاج  دیدرگ . تبث  ناناملسم  مان 
رد هک  هدنامرف  کی  هک  دوب  هدیدن  ایند  رد  یـسک  نآ ، زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  تشگ  هتفریذـپ  یگنج  تمارغ  ياج  هب  شناد  شزومآ 

. دریذپب یگنج  تمارغ  هیدف و  ياج  هب  ار  ناکدوک  شزومآ  تسا ، هدش  زوریپ  گنج 
دربیم دوخ  اب  دنتسنادیم ، نتشون  ندناوخ و  هک  ار  یناسک  تفریم و  اههاگشزومآ  نآ  هب  ًاصخش  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

نتخومآ راک  رد  ار  كدوک  ره  دناهدرک ؟ تفرـشیپ  هزادنا  هچ  قشم  سرد و  رد  دننیبب  دنریگب و  ناحتما  ناکدوک  زا  هک  دادیم  روتـسد  و 
. درکیم قیوشت  رتشیب  دیدیم ، رتاشوک 

دمآیم ترضح  هناخ  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  نتـشون  ندناوخ و  تیلهاج  رد  هک  افـشلا »  » مان هب  ینز  دسیونیم : ناسیون  خیرات  زا  یکی  یتح 
دروم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  يور ، نیا  زا  تخومآیم و  نتشون  ندناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانز  هب  و 

. تفرگیم رارق  قیوشت  ریدقت و 

مالسا رظن  زا  لصحم  تیمها 

تیمها دوخ  يدادادخ  ترطف  اب  یناسنا  ره  نوچ  تسا و  فده  نامه  هزادنا  هب  یفده ، ره  هب  ندیسر  هار  رد  شـشوک  یعـس و  تیمها و 
زا تیناسنا  ملاع  رد  ار  شناد  ملع و 
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. تسا راوتسا  ترطف  ساسا  رب  هک  تسا  ینید  مالسا  هکنیا  هب  رظن  دوب و  دهاوخ  اهشزرا  نیرتالاب  لصحم  شزرا  دنادیم ، رتالاب  زیچ  ره 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دهدیم . لصحم  هب  ار  اهشزرا  نیرتالاب  دیدرت  نودب 
. تسادخ بوبحم  دشاب  ملع  لیصحت  هار  رد  هک  یسک 

یلو دننک ، تکرش  گنج  رد  دیاب  ناناملـسم  مومع  دهد ، گنج  روتـسد  ماما  ای  ربمغیپ  رگا  تسا و  نید  ياههیاپ  زا  یکی  داهج  هکنیا  اب 
لیصحت هب  یملع  زکارم  رد  ناناملسم  زا  یفاک  هدع  هتسویپ  دیاب  و  دنشابیم . فاعم  هفیظو  نیا  زا  دنتـسه  ینید  مولع  لوغـشم  هک  یناسک 
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: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دنزادرپب . ملع 
ْمُهَّلََعل ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُـهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَـلَف  ًۀَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل  َنوـُنِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو  »

[134 [؛» َنوُرَذْحَی
تسد هب  ار  نید  قیاقح  هدرک ، چوک  یملع  زکارم  يوس  هب  یهورگ  هقرف ، ره  زا  دیاب  هکلب  دنور  نوریب  داهج  يارب  یگمه  دیابن  ناناملسم 

. دنزاس انشآ  مالسا  میلاعت  اب  ار  دوخ  موق  تعجارم ، زا  سپ  دنروآ و 

راگزومآ ملعم و  تیمها 

تـسا ملعم  دـنک . نک  هشیر  نیمز  يور  زا  ار  يداوسیب  لهج و  ات  دریگیم ، ورین  تلیـضف  رون  زا  هک  تسا  ینازورف  مرگ و  نوناـک  ملعم 
تداعـس تشهب  هب  سدـقم و  يداو  هب  شناد ، ملع و  نازورف  لعـشم  کمک  اب  دـندرگیم و  اناد  انیب و  نانادان  نالدروک و  وا  تسد  زا  هک 

. دنوشیم هدناشک 
عماوـج درف  نیرتزارفرـس  نیرتسدـقم و  راـگزومآ  رظن  رد  تسا و  بجاو  وا  تعاـطا  مزـال و  ملعم  مارتـحا  مالـسا  نید  رد  تهج  نـیا  زا 

گرزب و نأش  رد  تسا و  یناسنا 
210 ص : مالسا ، میلاعت 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  سب  نیا  شاهتسیاش 
؛ ًادبع ینریص  دق  ًافرح  ینمّلع  نَم 

! تخاس دوخ  هدنب  ارم  تخومآ ، يزیچ  نم  هب  سکره 
. تسا هدنزرا  رایسب  ملعم ، ماقم  تشادگرزب  رد  هنامیکح ، مالک  نیا  هتبلا 

موس دزادرپیم . ملع  لیـصحت  هب  نارگید  دوخ و  تاجن  يارب  هکنآ  مود  یناـبر . ملاـع  لوا  دنـشابیم : هتـسد  هس  مدرم  دـیامرفیم : زاـب  و 
هک يداب  ره  اب  دننیـشنیم و  نایاپراهچ  تروص  ورـس  هب  هک  دنتـسه  ییاهسگم  دننام  نانآ  دنـشابیم  يراع  درخ  شناد و  زا  هک  یناسک 

. دنوریم وس  نآ  وس و  نیا  دزویم ،

نادنمشناد تشادگرزب 

: دیوگیم نادنمشناد  ردق  تلالج  شناد و  ياهب  جرا و  نایب  ماقم  رد  میرک  نآرق 
[135 [؛» ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  »

. اههبترم اههجرد و  دندش ، دنمهرهب  ملع  زا  هک  ار  نانآ  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادخ  دنادرگ  دنلب 
: دومرف هک  تسا  يدح  هب  مالسا  ياوشیپ  رظن  رد  نادنمشناد  شزرا 
. تسا دنمشناد  کی  گرم  زا  رتنایز  مک  رتلهس و  ياهلیبق  گرم 

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  لاعتم  يادخ  نینچمه 
[136 [؛» ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  »

. دنشاب درخ  بحاص  هک  دنریذپیم  دنپ  نانآ  طقف  دنتسه ، ربارب  نانادان  اب  نایاناد  ایآ 
هک یسک  ره  رب  دنمشناد  ملاع و  تسین . يواسم  تقو  چیه  لهاج  اب  ملاع  انعم ، نیا  هب 

211 ص : مالسا ، میلاعت 
هکلب تسین ، نید  ملع  هب  صوصخم  نآرق ، رظن  رد  ملع  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  دراد . یتاذ  يرترب  دـشاب ، هرهبیب  ملع  زا 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم کمک  ناسنا  هب  يورخا  يویند و  روما  رد  دهدیم و  ییانشور  تریصب و  ناسنا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  نآرق ، رظن  رد  ملع 
شناد هک  يدنمـشناد  : » دناهدرک تیاور  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  اهدهاز ، اهدباع و  هب  تبـسن  نادنمـشناد  يرترب  ماقم  رد  و 

«. تسا رترب  لضفا و  دباع  رازه  داتفه  زا  دهد ، رارق  هدافتسا  دروم  ار  دوخ 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دنکیم ، نییعت  وا  شناد  ملع و  ار  سک  ره  تیصخش  نازیم  مالسا ، ياوشیپ  رظن  رد  و 

سک ره  سپ  تسا . ملع  هب  ناسنا  شزرا  دـیازفیب ، دوخ  شناد  رب  نارگید  ملع  زا  هدافتـسا  اب  هشیمه  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمـشناد 
. تسا رتمک  زین  شتمیق  ردق و  رتمک ، شملع  سک  ره  و  رتشیب ، ششزرا  رتشیب ، شملع 

درگاش ملعم و  هفیظو 

. تشادن یقرف  چیه  هدرم ، دامج و  اب  ناسنا  دوبن  شناد  رگا  هچ  دسانشیم  ناسنا  یقیقح  یگدنز  تایح و  ار  شناد  ملع و  میرک ، نآرق 
زا درادیم و  تفایرد  يو  زا  ار  دوخ  یعقاو  یگدنز  جیردت  هب  هک  دنک  روصت  یگدنز  زا  ینوناک  ار  دوخ  ملعم  دیاب  زومآشناد  نیاربانب ،
اب هارمه  هچ  رگا  وا ، تیبرت  میلعت و  نتفریذـپ  رد  دـنکن و  یهاـتوک  وا  میظعت  مارتـحا و  رد  دـنادب و  وا  هدـنز  زا  ار  دوـخ  دـیاب  تـهج  نـیا 

یهاتوک يو  تشادگرزب  رد  وا ، گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  تبیغ و  روضح و  رد  دهدن و  ناشن  یتخـسرس  دشاب ، مه  يدـنت  تنوشخ و 
. دنکن

، هدیناسرن راختفا  اب  هدنز و  ناسنا  کی  هیاپ  هب  ار  نانآ  هک  یماگنه  ات  دنادب و  دوخ  نادرگاش  یگدنز  لوئـسم  ار  دوخ  دیاب  ملعم  نینچمه 
یهاگ رگا  دریگن . مارآ  دوشن و  هتسخ 

212 ص : مالسا ، میلاعت 
ریدقت نانآ  زا  دـننک ، تفرـشیپ  تیبرت  میلعت و  رد  رگا  دوشن و  درـسلد  دـننک ، یهاتوک  يو  شرورپ  شزومآ و  نتفریذـپ  زا  نازومآشناد 

. دنکن هدرسفا  دوخ ، راتفر  راتفگ و  اب  ار  نازومآشناد  هیحور  زگره  دیامن و 

مالسا تامیلعت  رد  مهم  هتکن  ود 

هماع رب  رگا  هک  دراد  رب  رد  یناهن  رارسا  زا  هتشر  کی  دشابیم ، يراج  يرـشب  فلتخم  ياههعماج  رد  هک  یعامتجا  ياهشور  زا  کی  ره 
نانآ هک  تسا  تهج  نآ  زا  دروآیم ، دراو  ییاههبرـض  نانآ  يوهـش  ياههتـساوخ  هعماـج و  ناـنادرگراک  تساـیر  هب  دوش ، نشور  مدرم 
دوـخ زغم  هتخاـس  تاررقم  بلاـطم و  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  تلع  و  دـنرادیم ، هدیـشوپ  مدرم  هدوـت  زا  ار  یقیاـقح  هتـسویپ 
يراج ناشیور  هب  ضارتعا  لیـس  دوش  فشک  رگا  هک  دنـسرتیم  دـشابیم ، دارفا  عاـمتجا و  حالـص  لـقع و  فلاـخم  نوچ  و  تساـهنآ ،

. دنهدیمن ار  دازآ  رکفت  هزاجا  مدرم  هب  نایدا  رگید  یناحور  زکارم  تیحیسم و  ياسیلک  تهج ، نیمه  هب  دتفا ! رطخ  هب  ناشعفانم  ددرگ و 
ناـنآ هچ  ره  هک  تسا  مدرم  رب  دـننادیم و  شیوـخ  صئاـصخ  زا  ار  یبهذـم  باـتک  تاـنایب  ینید و  فراـعم  حیـضوت  رییغت و  قـح  هـکلب 

دراو همطل  ینید  ياهشور  زا  يرایـسب  هب  هک  تسا  شور  نیمه  دنریذپب ! دازآ - يواکجنک - ثحب و  نودب  ارچ و  نوچیب و  دـنیوگیم ،
. تسا راتفگ  نیا  رب  قداص  يدهاش  تیحیسم  ینونک  شور  تسا و  هتخاس 

همه فـالخرب  دـنیبیمن ، دوـخ  هار  رد  یکیراـت  مهبم و  هطقن  هنوگچـیه  دراد و  داـمتعا  ناـنیمطا و  دوـخ  تیناـقح  هـب  مالـسا  نوـچ  یلو 
: دهدیم روتسد  مهم  یتاکن  هب  رگید  یبهذم  ریغ  یبهذم و  ياهشور 

رب كاپ  نید  نیا  عیارـش  اریز  دـنناشوپب ، ار  یقح  هک  دـهدیمن  هزاـجا  زین  شیوخ  ناوریپ  هب  درادیمن و  هدیـشوپ  ار  یقح  بلطم  چـیه  . 1
. تسین بیذکت  لباق  تقیقح  قح و  هیحان  زا  نآ  زیچ  چیه  هدش و  میظنت  شنیرفآ  ترطف و  نوناق  قبط 

213 ص : مالسا ، میلاعت 
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تنعل دننکیم ، نامتک  ار  قح  هک  ار  ینانآ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  تسا و  هدـش  یفرعم  گرزب  ناهانگ  زا  قیاقح  نامتک  مالـسا  رد 
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک 

[137 [؛» َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
ادیپ نانآ  يارب  یماهبا  نیرتکچوک  هک  اج  ره  رد  دنزادرپب و  رکفت  هب  هنادازآ  فراعم  قیاقح و  هرابرد  هک  هدومرف  رما  ار  دوخ  ناوریپ  . 2

راتفرگ هچنانچ  و  دنامب ، ظوفحم  ههبـش  کش و  یکیرات  دنزگ  زا  ناشنـشور  نامیا  هتـسویپ  ات  دـنراذگن  شیپ  مدـق  دـنیامن و  فقوت  دـش ،
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دنزادرپب . نآ  لح  هب  هنادازآ  دنشوکب ، نآ  عفد  رد  ییوج  قح  فاصنا و  لامک  اب  دنوش ، يدیدرت  ههبش و 

[138 .] نکم يوریپ  تسین  نشور  هک  يزیچ  زا 

قح راهظا  دازآ و  رکفت  زا  يراددوخ 

ببـس هناگی  دـنکیم و  دـیلوت  تیناسنا  هاگتـسد  هک  تسا  یلوصحم  نیرتاهبنارگ  اهنآ ، نتفریذـپ  هشیدـنا و  رکف و  هار  زا  قیاقح  كرد 
اب هک  داد  دـهاوخن  هزاجا  ینیب ، عقاو  هزیرغ  یتسود و  ناسنا  سح  زگره  و  تسوا ، راختفا  تفارـش و  هیاپ  تاناویح و  ریاس  رب  ناسنا  زاـیتما 
زا ییادخ  راکفا  هجیتن ، رد  ددرگ و  هارمگ  وا  لقع  قیاقح ، نتـشاد  ناهنپ  اب  ای  دوش و  بلـس  ناسنا  زا  رکف  يدازآ  يدـیلقت ، راکفا  لیمحت 

هطـساو هب  اـی  درادـن ، ار  یتـقیقح  مهف  دادعتـسا  ناـسنا  هک  ییاـج  رد  هک  درک  تلفغ  دـیابن  زین  تقیقح  نـیا  زا  یلو  دوـش ، هتخادـنا  راـک 
، دش دهاوخ  هدیشک  ناسنا  یـضرع  ای  یناج  ای  یلام  ررـض  هب  نآ  راهظا  تسین و  تقیقح  تفرـشیپ  هب  يدیما  فرط ، يزابجل  یتخـسرس و 

ناسنا ینیب و  عقاو  هزیرغ 
214 ص : مالسا ، میلاعت 

ياهرطخ یهارمگ ، رطخ  زا  تیناسنا  هاگتـسد  دوش ، مارتحا  سیدقت و  قیاقح  تحاس  هب  هکنیا  يارب  و  دـنکیم ، مکح  سکع  هب  یتسود 
. دنکیم باجیا  ار  قیاقح  یشوپ  هدرپ  دنامب ، ظوفحم  یضرع  یناج و  یلام و  رگید 

یهن تدش  هب  دـنرادن ، ار  اهنآ  مهف  دادعتـسا  ناسنا  دارفا  هک  قیاقح  زا  ياهراپ  رد  ندرک  رکف  زا  ار  مدرم  يدایز  رابخا  رد  تیب  لها  همئا 
. دناهدومن

. درمش يزاجم  هیقت  دروم  رد  ار  قح  نامتک  دوخ  مالک  زا  دروم  ود  رد  لاعتم  يادخ 
(. هیآ 106 لحن ، هیآ 28 و  نارمع ، لآ  )

هجیتن

: درامشیم مزال  ار  نآ  هکلب  دنکیم ، هیصوت  ار  تقیقح  قح و  ندنام  هدیشوپ  يدراوم  رد  مالسا 
. دشاب یضرع  ای  یناج  ای  یلام  رطخ  فوخ  نآ  راهظا  رد  هدوبن  قح  تفرشیپ  هب  يدیما  هک  تسا  ییاج  نآ  هیقت ، دروم  . 1

. ددرگ قح  سدقم  تبسن  تناها  ازهتسا و  ثعاب  ای  دوش ، وا  یهارمگ  بجوم  نآ  راهظا  دشابن و  یموهفم  یسک  يارب  قح  هک  ییاج  . 2
. دوش یهارمگ  بجوم  دهد و  هولج  هنوراو  ار  قح  دادعتسا ، ندوبن  هطساو  هب  دازآ  رکفت  هک  ییاج  . 3

215 ص : مالسا ، میلاعت 

نارگید ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

ردام ردپ و  ربارب  رد  هفیظو 
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تعاطا رد  دیکأت  هیصوت و  نیرتالاب  مالسا  سدقم  نید  رد  ببس  نیدب  دنشابیم ، وا  ییادتبا  تیبرت  دنزرف و  شنیرفآ  هطـساو  ردام  ردپ و 
: دیامرفیم هدومن و  هیصوت  نیدلاو »  » ناسحا هب  دیحوت ، رکذ  زا  سپ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هک  ییاج  ات  هدش ، دراو  ناشیا  مارتحا  و 

[139 [؛» ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق  َو  »
. دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  نامرف  وت  يادخ 

رد لاعتم  يادخ  زین  و  تسا . هدش  هدرمـش  نیدلاو  هب  تبـسن  يراتفر  دـب  كرـش ، زا  سپ  درامـشیم ، ار  گرزب  ناهانگ  هک  يرابخا  رد  و 
: دیامرفیم هتشذگ  هیآ  لیذ 

َنِم ِّلُّذـلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  ًامیِرَک * ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  َو  امُهْرَْهنَت  ـال  َو  ٍّفُأ  اـمَُهل  ْلـُقَت  ـالَف  اـمُهالِک  َْوأ  امُهُدَـحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  »
[140 [؛» ًاریِغَص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو  ِۀَمْحَّرلا 

هملک نانآ  اب  دندیسر  يریپ  نس  هب  وت ، دزن  رد  ناشود  ره  ای  ردام  ردپ و  زا  یکی  رگا 
216 ص : مالسا ، میلاعت 

هب نم  راگدرورپ  وگب  رتسگب و  ینتورف  ناشربارب  رد  ینابرهم  اب  يوگ و  نخـس  ناشیا  اب  مارتحا  اب  نزم و  ناشیا  رب  گناب  وگم و  ياهدـننز 
. دندرک تیبرت  ارم  یلاسدرخ  رد  نانآ  هک  نانچمه  نک ، تمحر  نانآ  ياتود  ره 

نت لیپ  نکفا و  گنلپ  شدید  وچشیوخ  دنزرف  هب  یلاز  تفگ  شوخ  هچ 
نم شوغآ  رد  يدوب  هراچیب  هکيدمآ  دای  تیدرخ  دهع  زا  رگا 
نزریپ  نم  يدرم و  ریش  وت  هکافج  نم  رب  زور  نیا  رد  يدرکن 

بجاو دـننک ، رما  تامرحم  زا  یکی  لعف  ای  تابجاو ، زا  یکی  كرت  هب  هک  يدروم  رد  زج  رداـم  ردـپ و  تعاـطا  مالـسا ، سدـقم  نید  رد 
راگتـسر هرخالاب  اورماک و  تخبـشوخ و  دوخ  یگدـنز  رد  دـنناجنریم ، ار  دوخ  ردام  ردـپ و  هک  یناسک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب  و  تسا .

. دنوشیمن

نیدلاو قوقع 

ياههخاش تیدوجوم  لسن و  هکنانچ  اههخاش و  هب  تبـسن  دنتخرد  هشیر  هلزنم  هب  نادنزرف  هب  تبـسن  یگداوناخ  عامتجا  رد  ردام  ردـپ و 
هقبط ود  زا  یناسنا  هعماج  هکنیا  هب  رظن  دنشابیم و  يو  ردام  ردپ و  دنزرف ، یگدنز  راذگ  هیاپ  نینچمه  تسا ، نآ  هشیر  هب  هتـسب  تخرد 

. دنشابیم ردام  ردپ و  نامه  هعماج ، یلصا  هشیر  هتفای ، بیکرت  دالوا  نیدلاو و 
تیناسنا ضارقنا  بجوم  تسا ، يدرمناوجان  یسانشان و  قح  تیاهن  هکنیا  زا  هتشذگ  اهنآ ، هب  ندیناسر  رازآ  ردام و  ردپ و  اب  يراتفردب 
سکعنم ییانتعایب  يرهمیب و  لکـش  رد  زین  ردام  ردپ و  بناج  زا  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  دـنزرف  یمارتحایب  اریز  تسا ، هعماج  مادـهنا  و 

عقوت مه  دوخ  نادـنزرف  زا  دـننک ، هاگن  یتسپ  يراوخ و  مشچ  اب  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  دـنزرف  هقبط  هچنانچ  رگید  يوس  زا  دـش و  دـهاوخ 
راودیما یناوتان  يریپ و  زور  رد  ناشيریگتسد  ینابرهم و  هب  و  تشاد ! دنهاوخن  دنراد  دوخ  هکنآ  زا  رتشیب 

217 ص : مالسا ، میلاعت 
! دوشیم هدهاشم  لاح  نیا  زورما  ناناوج  زا  يرایسب  رد  هکنانچ  دش . دنهاوخ  درسلد  هداوناخ  لیکشت  زا  ًارهق  دوب و  دنهاوخن 

یلاهن شرورپ  فقو  ار  هیامنارگ  رمع  یلقاع  زگره  اریز  ددنبیم ، ار  لسانت  دلاوت و  هار  عطق  روط  هب  رکفت ، زرط  نیا  ندرک  ادیپ  تیمومع 
! درب دهاوخ  هودنا  مغ و  زج  يدوس ، نآ  ياشامت  زا  هن  تسشن و  دهاوخ  شاهیاس  ریز  رد  هن  دروخ و  دهاوخ  ار  شاهویم  هن  هک  دنکیمن 

قیرط نیدـب  و  دـیامن ، قیوشت  هداوناخ  لیکـشت  هب  ار  مدرم  نوگانوگ ! ياههزئاج  هلیـسو  هب  دـناوتیم  تلود  هک  مینک  روصت  تسا  نکمم 
- یعیبط هناوتـشپ  هک  یعامتجا  موسر  زا  یمـسر  هقیرط و  چیه  هک  دوب  رکذتم  دیاب  ار  هتکن  نیا  یلو  دـنک ! لح  ار  لسانت  دـلاوت و  لکـشم 
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. تسین ماود  لباق  دشاب ، هتشادن  يدنزرف - يردام و  ردپ و  هفطاع  دننام 
دهاوخ مورحم  مه  كاـپ  یحور  ياهتذـل  هتـشر  کـی  زا  ار  ناـسنا  ریزگاـن  یعیبـط ، ياـههزیرغ  زا  یکی  ندرک  اـهر  هکنیا  زا  هتـشذگ 

. تخاس

ردام ردپ و  رب  نادنزرف  قوقح 

اهنآ دیاب  هک  یسک  هب  تبسن  دوشیم و  هدیمان  قح  تسا ، عفنيذ  نآ  هجیتن  رد  هک  یسک  هب  تبـسن  دهد ، ماجنا  دیاب  ناسنا  هک  ییاهراک 
ترجا نتخادرپ  دهد ، ماجنا  يراک  يرگید  يارب  ترجا  لباقم  رد  هک  یـسک  اًلثم  دوشیم ؛ هدیمان  فیلکت  مکح و  هفیظو و  دهد  ماجنا  ار 

. دیامن عافد  دوخ  قح  زا  دنک و  هبلاطم  ار  نآ  دناوتیم  رگراک  دزادرپن ، ار  ترجا  امرفراک  رگا  و  تسا ، رگراک  قح  امرفراک و  هفیظو 
دنوادخ ددنبیم ، رب  تخر  يدـنچ  زا  سپ  هاوخان  هاوخ  تسین و  دـیواج  ناهج  نیا  رد  يو  یگدـنز  هک  دـش  هدـیرفآ  يروط  ناسنا  نوچ 

هدومن و زهجم  لسن ، داـجیا  لـیاسو  هب  ار  دارفا  هتخاـس و  رارقرب  ار  لـسانت  دـلاوت و  شور  درادـهگن ، يدوباـن  زا  ار  رـشب  عون  هکنیا  يارب 
. تسا هدرک  راک  نیا  هجوتم  ار  شینورد  فطاوع 

218 ص : مالسا ، میلاعت 
هار رد  دـنکیم و  ضرف  دوخ  ياقب  ار  وا  ياقب  دـنادیم و  دوخ  زا  ياهراپ  ار  دوخ  دـنزرف  ناسنا  ًاعبط  هک  تسا  لـماک  زیهجت  نیمه  رثا  رد 

ای صخـش  يدوبان  اریز  دزاسیم ، راومه  دوخ  رب  ار  نوگانوگ  ياهجنر  دیامنیم و  ار  شـشوک  شالت و  هنوگره  يو  یبایماک  شیاسآ و 
دهاوخیم ار  رـشب  عون  ياقب  هک  شنیرفآ  نامزاس  ناـمرف  زا  تقیقح ، رد  دـنادیم و  دوخ  تیـصخش  اـی  صخـش  يدوباـن  ار  وا  تیـصخش 

وکین ار  وا  دیامن و  ارجا  دنزرف  دروم  رد  دنقفتم  نآ  رد  عرـش  نادجو و  هک  ار  یمکح  هک  تسا  ردام  ردـپ و  هفیظو  سپ  دـنکیم . تعاطا 
هب هکنیا  دـنرادیم و  اور  دوخ  يارب  تیناـسنا  رظن  زا  هک  دـنراد  اور  ار  يزیچ  وا  قـحرد  دـیآ و  راـب  ياهتـسیاش  ناـسنا  اـت  دـنهد  شرورپ 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یتمسق 
راوتـسا هداهن  انب  يو  ناور  رد  ار  هتـسیاش  تافـص  هدیدنـسپ و  قالخا  هیاپ  دـمهفیم ، ار  هراشا  ای  نخـس  كدوک  هک  يزور  نیتسخن  زا  . 1

نتفگ زا  يو  دزن  زین  دوخ  دـنراد و  زاب  تفع  فالخ  تشز و  ياهراک  زا  دـنناسرتن و  یفارخ  تاعوضوم  زا  ار  وا  دـنناوتیم  اـت  و  دـنزاس ،
زا و  دـیآ ، راب  عبطیلاع  فیفع و  ات  دـننک  هدیدنـسپ  ياهراک  يو  ربارب  رد  و  دـننک ، بانتجا  کیکر  ظافلا  مانـشد و  ییوگدـب و  غورد و 
زا دوش و  لقتنم  يو  هب  قالخا » لاقتنا   » نوناق يور  زا  ناـنآ  يرورپ  عون  یتسود  تلادـع  اـت  دـنهد  زورب  تلادـع  تّمه و  ّتیدـج و  دوخ 

. دنام رود  یهاوخدوخ  تمه و  یتسپ  ییوگروز و 
تیاعر ار  يو  یمـسج  تشادهب  دنهد و  جرخ  هب  تیانع  شایگدنز ، ياهيدنمزاین  ریاس  باوخ و  روخ و  رد  هدیـسرن  زیمت  دـح  هب  ات  . 2

. دوش تیبرت  میلعت و  هدامآ  هتفای  يوق  یجازم  زغم و  ملاس و  یندب  ات  دننک ،
ریز هک  دنراد  لوذبم  ار  یعس  لامک  دنراپسب و  شراگزومآ  تسد  هب  متفه - لاس  زا  ًالومعم  دنک - ادیپ  شزومآ  دادعتسا  هک  یعقوم  زا  . 3

بیذهت سفن و  هیکزت  حور و  فیطلت  بجوم  دراذگب و  يو  رد  یبولطم  کین و  رثا  دونشیم ، هچنآ  ات  دیآرد  ياهتسیاش  راگزومآ  تسد 
. ددرگ يو  قالخا 

219 ص : مالسا ، میلاعت 
هب ییانـشآ  يارب  دـنک ، تکرـش  یگداوناخ  ياـهتاقالم  رد  اـی  یمومع  عماـجم  رد  هک  دراد  ار  نآ  ياـضتقا  دـنزرف  نس  هک  یماـگنه  . 4

. دنزاس انشآ  هدیدنسپ  ياهترشاعم  زرط  هب  دنربب و  عماجم  هب  دوخ  هارمه  ار  يو  یعامتجا  ياهمسر 

ناگرزب مارتحا 
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مارتحا لیلجت و  ناریپ  هب  مارتحا  لیلجت و   » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکناـنچ  تسا ، مزـال  زین  نادـنملاس  ناریپ و  هب  مارتحا 
«. تسادخ

نادنواشیوخ ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

دوخ و داـحتا  هطـساو  هب  دنـشابیم و  عاـمتجا  داـقعنا  یعیبط  ببـس  دـنراد ، یبسن  هطبار  ناـسنا ، رداـم  ردـپ و  هلیـسو  هب  هک  نادـنواشیوخ 
محر هلـص  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا  یعیبط ، طابترا  داحتا و  نیا  ساپ  هب  دـهدیم . رارق  هداوناخ  کی  زا  ییزج  ار  ناسنا  لولـس ، كارتشا 

. تسا هدش  هراب  نیا  رد  يدیکا  ياههیصوت  نید ، نایاوشیپ  رابخا  نآرق و  رد  دنکیم و  رما 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[142 [] 141 [؛» ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  َو  ِِهب  َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  »

ص219 مالسا ؛  میلاعت 
لاـمعا بقارم  دـنوادخ  اریز  دـینک ، تیاـعر  ار  ناـشیا  دـیزیهرپب و  دوـخ ، نادـنواشیوخ  و  دـیهدیم ، مسق  وا  هب  ار  رگیدـمه  هک  ییادـخ 

. تسامش
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

مه زا  ار  شیوخ  دـنویپ  دـیاب  دـشاب ، هلـصاف  هار  لاس  کی  نادـنواشیوخ  نایم  رد  رگا  منکیم و  شرافـس  محر  هلـص  هب  ار  دوخ  تما  نم 
! دنلسگن

220 ص : مالسا ، میلاعت 

ناگیاسمه هب  ناسنا  هفیظو 

يرتگرزب هداوناـخ  کـی  مکح  رد  ًاـعبط  دـنراد و  رگیدـکی  اـب  يرتـشیب  طاـبترا  شیاـسآ ، لـحم  یکیدزن  هطـساو  هب  ناـگیاسمه  نوـچ 
. تشاد دهاوخ  ریثأت  نیریاس  زا  رتشیب  رگید  ياههیاسمه  رد  نانآ ، زا  یکی  يراتفردب  يراتفرشوخ و  دنشابیم ،

دوخ هیاسمه  زا  یلو  دناسریمن ، رازآ  تسا  رهش  فرط  نآ  رد  هک  یـسک  هب  دناسریم ، زور  هب  وهایه  اب  ار  بش  دوخ  هناخ  رد  هک  یـسک 
. دنکیم شیاسآ  بلس 

هظحل ره  یلو  تسا ، رود  هب  تسد ، رود  نایاونیب  مشچ  شیپ  زا  دـنارذگیم  راگزور  شون  شیع و  اب  دوخ ! يابیز  خاـک  رد  هک  يرگناوت 
، دشچب ار  دوخ  تشز  رادرک  رفیک  هک  دسریم  ارف  يزور  ًاعطق  و  دنزیم ، شتآ  هدیزخ ، یلگ  هبلک  رد  هک  دوخ  تسدگنت  هیاسمه  لد  هب 

. تسا هدش  هیصوت  رایسب  هیاسمه  لاح  تیاعر  هب  مالسا  سدقم  عرش  رد  ور  نیا  زا 
: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

. داد دهاوخ  رارق  ثاّرو  زا  یکی  ار  هیاسمه  لاعتم  يادخ  مدرب  نامگ  هک  درک  شرافس  نم  هب  ردق  نآ  هیاسمه  صوصخ  رد  لیئربج 
: دومرفیم زین  و 

مغ رد  و  دهدیم ، وا  هب  دهاوخب  یضرق  يو  زا  رگا  و  دنکیمن ، متس  ملظ و  دوخ  هیاسمه  هب  زگره  دراد ، لوبق  ار  تمایق  ادخ و  هک  یسک 
. درزآ دیابن  دشاب ، مه  رفاک  هچ  رگا  ار  هیاسمه  و  دوب ، دهاوخ  وا  کیرش  يداش  و 

: دیامرفیم زاب  و 
یسک تسین و  ام  زا  دنکن ، تاعارم  ار  هیاسمه  قح  هک  یسک  دیسر و  دهاوخن  شماشم  هب  تشهب  يوب  درازایب ، ار  دوخ  هیاسمه  هک  یسک 
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!؟ تسین ناملسم  دهدن ، يزیچ  وا  هب  تسا و  هنسرگ  شاهیاسمه  هک  دنادب  دشاب و  ریس  هک 
221 ص : مالسا ، میلاعت 

ناگراچیب ناتسدریز و  هب  تبسن  ناسنا  هفیظو 

ناگدنامرد و زا  هک  تسا  نآ  هعماج  ره  ياضعا  هفیظو  نیرتمهم  و  تسا ، دارفا  ياهيدنمزاین  عفر  يارب  هعماج  لیکـشت  هک  تسین  یکش 
. دنیامن عفر  ياهلیسو  هب  دنرادن ، ار  نآ  عفر  ییاناوت  دوخ  هک  ار  یناسک  یگدنز  ياهيدنمزاین  دننک و  يریگتسد  ناناوتان 

هک تسا  يرطخ  نیرتگرزب  تسدـگنت ، دارفا  يراـتفرگ  هب  تبـسن  نیلوـمتم  يدـیقیب  هـک  تـسا  هدـش  نـشور  هلئـسم  نـیا  رگید  زورما 
. دنشابیم رطخ  نیا  ینابرق  نیتسخن  دوخ ، نارگناوت  و  دنک ، دوبان  ار  ياهعماج  دناوتیم 

تمسق نایاونیب  ارقف و  نایم  رد  ار  دوخ  تورث  زا  یشخب  لاس  ره  نارگناوت  هک  هداد  روتسد  رطخ  نیا  هب  هجوت  اب  شیپ  نرق  هدراهچ  مالـسا 
هار رد  دناوتیم ، هک  يرادقم  هب  ناریقف  یگدنز  هعـسوت  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دـش ، عفر  ناشیدـنمزاین  هزادـنا  نیا  اب  هچنانچ  و  دـننک ،

. دنیامن قافنا  ادخ 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[143 [؛» َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  »
. دینک قافنا  ادخ  هار  رد  تسامش ، هقالع  دروم  هک  ار  هچنآ  زا  يرادقم  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراگتسر  یکین و  هب 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تسا . رامش  یب  هدیسر  قلخ  هب  تمدخ  صوصخ  رد  هک  يرابخا 
؛ سانلل مهعفنأ  سانلا  ریخ 

. دشاب دنمدوس  مدرم  يارب  همه  زا  شیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 
: دومرفیم زین  و 

222 ص : مالسا ، میلاعت 
. دشاب هتشادرب  مدق  ادخ  ناگدنب  یهاوخ  ریخ  هار  رد  همه  زا  شیب  هک  تسا  رتالاب  شماقم  لاعتم  يادخ  دزن  رد  یسک  زیخاتسر  زور  رد 

يرای تدزیا  لضف  دنک  اتار  نارای  شاب  رای  الب  رد 
يراک نامز  نیا  هک  یکین  مختيزور  يوردب  لاح ، همه  هب 

هعماج ربارب  رد  ناسنا  هفیظو 

یگدنز يدنمزاین  هدرک  هدافتـسا  رگیدـمه  شـشوک  راک و  زا  نآ  رثا  رد  دـننکیم و  راک  مه  يرایتسد  هب  ناسنا ، دارفا  مینادیم  هکنانچ 
يوضع دننام  دارفا ، زا  کی  ره  تسا و  گرزب  ناسنا  کی  هلزنم  هب  دیآیم ، دوجو  هب  دارفا  نیا  زا  هک  ییاههعماج  دنیامنیم ، عفر  ار  دوخ 

. دنشابیم گرزب  ناسنا  نیا  ياضعا  زا 
ياضعا عفانم  هوالع  هب  دوخ  راک  فعـض  زا  دـهدیم و  ماجنا  تسا ، نآ  دوخ  هب  صوصخم  هک  ار  يراک  ناسنا ، ندـب  ياضعا  زا  کـیره 
یگدـنز عاعـش  رد  دـنکیم و  نیمأت  رگید  ياضعا  عفانم  نمـض  رد  ار  دوخ  عفانم  دوخ  تیلاـعف  طـیحم  رد  ینعی  دوشیم ؛ دـنمهرهب  رگید 

ییاج اًلثم  دروخیمن ؛ نارگید  درد  هب  دادیم و  جرخ  هب  یهاوخدوخ  اضعا ، زا  کـی  ره  رگا  و  دـهدیم ، همادا  دوخ  یگدـنز  هب  نارگید ،
تعانق نآ  زا  ندرب  تذل  اذغ و  ندیوج  هب  اهنت  ناهد  ای  درکیمن ، يراکمه  اهنآ  اب  دوخ  هاگن  اب  مشچ  تسا  راک  لوغشم  اپ  ای  تسد  هک 

هاوخدوخ ياضعا  نامه  هجیتن ، رد  تفگیمیگدنز و  دوردب  گنرد  یب  ناسنا  دربیمن ، ورف  ار  اذغ  هدعم  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  هدرک 
! دندرمیم زین  بلط  يدارفنا 
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دهاوخب هعماج  عفانم  نمض  رد  ار  دوخ  عفانم  دیاب  یمدآ  ینعی  تسا ؛ ناسنا  ياضعا  هفیظو  نامه  هعماج  هب  تبـسن  زین  عامتجا  دارفا  هفیظو 
زین دوخ  ات  دـناسرب ، عفن  همه  هب  دوش و  رادروخرب  شدوخ  تمحز  زا  ات  دریگ ، رظن  رد  ار  هعماج  يرادرب  هرهب  دوخ ، شـشوک  راـک و  زا  و 

زا شدوخ  قوقح  ات  دنک  عافد  نارگید  قوقح  زا  دربب . یعفن  دناوتب 
223 ص : مالسا ، میلاعت 

. دورن نیب 
مکح تسا ، راوتسا  شنیرفآ  ترطف و  ساسا  رب  هک  زین  مالـسا  سدقم  نید  میمهفیم و  دوخ  يدادادخ  ترطف  اب  ام  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

. تشاد دهاوخن  نیا  زج  يرظن  و 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
؛ هناِسل هدَی و  نَم  نوملسملا  ملس  نَم  ملسملأ 

. دنشاب ناما  رد  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم 
: دیامرفیم زاب  و 

. دنشابیم تهج  کی  لدکی و  تسدکی ، هلزنم  هب  ناگناگیب  ربارب  رد  دنرگیدمه و  ردارب  ناناملسم 
: دیامرفیم نینچمه  و 

؛ ملسِمب َسیلف  نیملسملا  رومِأب  متهَی  َمل  َو  حبصأ  نَم 
. تسین ناملسم  دهدن  تیمها  ناناملسم  روما  هب  هک  یسک 

هس هکنآ  هطساو  هب  دندرک ، تکرح  مور  دحرس  مالسا  رکشل  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  كوبت »  » گنج رد  تهج ، نیا  زا  و 
مالس ترضح  نآ  هب  هتفر و  لابقتسا  هب  رفن  هس  نآ  یتقو  مالسا  نایرکـشل  تعجارم  زا  سپ  دندومنن ، تکرـش  گنج  رد  ناناملـسم  زا  رفن 

رد یـسک  دنتفاترب و  ناشیا  زا  يور  ناناملـسم  نینچمه  دادن و  ار  ناشمالـس  باوج  هدـینادرگرب و  نانآ  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  دـندرک !
هب دندرب و  هانپ  هنیدـم »  » ياههوک هب  هدـش  هراچیب  هدنکفارـس و  نانآ  هرخالاب  دـنتفگن و  نخـس  نانآ  اب  ناشیا ، ياهنز  یتح  هنیدـم »  » رهش

. دنتشگرب رهش  لخاد  هب  مرکا و  ربمایپ  رما  هب  تفریذپ  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  زور  دنچ  زا  سپ  ات  دنتخادرپ ، هبانا  هبوت و 

تلادع

ره یعامتجا و  يدرف و  تسا : مسق  ود  رب  تلادع  نید ، نایاوشیپ  رابخا  نآرق و  رد 
224 ص : مالسا ، میلاعت 

. دشابیم مالسا  سدقم  نییآ  لماک  تیانع  دروم  انعم ، ود 

يدرف تلادع 

دـنکن و يراشفاپ  ناهانگ  ریاس  ماـجنا  رد  هدومن و  باـنتجا  رگید  گرزب  ناـهانگ  تبیغ و  غورد و  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يدرف  تلادـع 
يدصتم دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  مه  یملع  تقایل  رگا  یمالـسا ، تاررقم  قبط  دوشیم و  هدیمان  لداع  تسا ، تفـص  نیا  ياراد  هک  یـسک 

ولو دـشاب  مورحم  ینید  تیـصخش  ّتیثیح و  نیا  زا  هک  یـسک  یلو  دوش ، یعامتجا  لغاشم  ریاس  دـیلقت و  ییاوشیپ  تموکح و  تواضق و 
. ددرگ دنمهرهب  ایازم  نیا  زا  دناوتیمن ، دشاب  مه  ملاع 

یعامتجا تلادع 
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رد دـنیبب و  يواسم  نوناق  ربارب  رد  ار  همه  درادـن و  اور  طـیرفت  طارفا و  نارگید  قوقح  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یعاـمتجا  تلادـع 
. دوشن فرحنم  تسار  هار  زا  هتفرگن  رارق  تاساسحا  فطاوع و  ریثأت  تحت  دنکن و  زواجت  قح  زا  ینید  تاررقم  يارجا 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
[144 [؛» ِلْدَْعلِاب ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  »

. دنکیم رما  تلادع  هب  لاعتم  يادخ 
: دیامرفیم زاب 

. دننک مکح  لدع  يور  زا  هک  هدومرف  رما  ماکح  رب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  [ 145 [؛» ِلْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  »
225 ص : مالسا ، میلاعت 

ًاحیرـص دوخ  مالک  زا  دروم  دنچ  رد  ار  ناراکمتـس  لاعتم  يادخ  هدش و  رما  راتفر  راتفگ و  رد  تلادع  هب  يرامـشیب  تایاور  تایآ و  رد 
. تسا هدرک  تنعل » »

يرگمتس ملظ و 

رد  ) هدومرف شهوکن  تسا ، ناگدنرد  يوخ  هک  تشز  تفص  نیا  زا  هدرک و  دای  ملظ  زا  راب  اهدص  دوخ  ینامـسآ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
(. تسا هدش  شهوکن  هدمآ و  نایم  هب  نخس  متس  ملظ و  زا  دشابیم ، هروس  هدراهچودص  ًاعومجم  هک  میرک  نآرق  ياههروس  موس  ود 

هچ متـس  ملظ و  زا  هک  دـنادن  شیبو  مک  ای  دـشاب ، هدرکن  كرد  ار  ملظ  ییاوران  يدـب و  دوخ  ترطف  اـب  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  یـسک 
!؟ تسا هتفر  داب  رب  ییاههناخ  هچ  هدیدرگ و  ناور  ییاهنوخ  هچ  هدش و  دراو  يرشب  هعماج  رکیپ  هب  یکاندرد  ياهتبیصم 

يادخ تخیر . دهاوخ  ورف  ناراکمتس  رس  رب  رید  ای  دوز  تسین و  رادیاپ  دشاب ، مکحم  هچره  متس ، خاک  هک  تسا  هدیـسر  یعطق  هبرجت  هب 
: دیامرفیم لاعتم 

[146 [؛» َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  »
. دیناسر دهاوخن  ییاهن  دصقم  هب  ار  ناراکمتس  ادخ  هتبلا 

: دناهدومرف نید  يایلوا  و 
! دوب دهاوخن  رادیاپ  متس  ملظ و  اب  یلو  دنامیم ، یقاب  رفک  اب  کلم  تنطلس و 

ترشاعم نسح 

ناسنا هک  تسا  نیا  يارب  ترـشاعم  دیدرتیب  درادـن و  يزیرگ  مدرم  اب  ترـشاعم  زا  دـنکیم ، یگدـنز  عامتجا  رد  هاوخان  هاوخ  هک  ناسنا 
دیامن و ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  عضو 

226 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنک لح  رتناسآ  رتهب و  ار  یگدنز  تالکشم  دیازفیب و  دوخ  يونعم  يدام و  تفرشیپ  یقرت و  رب  زور  هب  زور 

نارای هرامـش  رب  دیازفیب و  ناسنا  یعامتجا  نزو  رب  زور  هب  زور  ددرگ و  تیبوبحم  بجوم  هک  درک  دروخرب  يروط  مدرم  اب  دـیاب  نیاربانب ،
دش و دهاوخ  داجیا  یگنتلد  ترفن و  ناشیاهلد  رد  دننک ، كرد  یخلت  ای  ینیگنس  یـسک ، اب  دروخرب  رد  مدرم  رگا  اریز  دنک ، هفاضا  يو 

نایم رد  دـیاب  دـش و  دـهاوخ  عاـمتجا  ضوغبم  روفنم و  یـسک ، نینچ  و  دـنوش ! نازیرگ  وا  زا  همه  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  هرخـالاب 
ناسنا یتخب  هریت  ياههنومن  نیرتراوگان  نیرتخلت و  زا  یکی  عضو  نیا  و  دنک ! یگدـنز  هنابیرغ  دوخ ، نطو  رد  و  ییاهنت ، لاح  اب  تیعمج 

. تسا
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هدرک نایب  ار  اهروتـسد  بادآ و  نیرتهب  نآ  هرابرد  هدومرف و  هیـصوت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  وکین  ترـشاعم  مالـسا  سدـقم  نید  هک  تسا  نیا 
مالس وا  تسخن  هک  هتسناد  یسک  زا  ار  تلیضف  دننک و  مالس »  » رگیدکی هب  تاقالم  ماگنه  ناناملـسم  هک  هداد  روتـسد  هلمج  نآ  زا  تسا ،

! دنک
نآ هب  یسک  رگا  درکیم و  مالس  مه  ناکدوک  نانز و  هب  یتح  تفرگیم ، تقبس  سک  همه  هب  مالس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

. دادیم وا  زا  رتهب  ار  شمالس  باوج  درکیم ، مالس  ترضح 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[147 [؛» اهوُّدُر َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  »
. دینک در  ار  نآ  نیع  ای  دیهد  خساپ  نآ  زا  رتهب  دنداد ، مالس  امش  هب  یتقو 

. دیامن مارتحا  شیعامتجا  عضو  روخارف  ار  سکره  دنک و  ینتورف  عضاوت و  مدرم ، اب  دروخرب  رد  ناسنا  هک  هداد  روتسد  زین  و 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 
227 ص : مالسا ، میلاعت 

[148 [؛» ًانْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  »
. دننکیم ینتورف  عضاوت و  مدرم  اب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  هتسیاش  ناگدنب 

راوخ و مدرم  راظنا  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  هن  ینتورف  عضاوت و  ياـنعم  هک  تسا  نیا  دـش ، رکذـتم  اـجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن 
فازگ ياـیازم  دـشکن و  مدرم  خر  هب  ار  دوخ  تاراـختفا  اـیازم و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـنز ، همطل  دوخ  تیناـسنا  هب  دـنک و  کـبس 

دنک مارتحا  يدح  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  مدرم ، هب  مارتحا  يانعم  نینچمه  درامشن و  زیچان  کبـس و  ار  مدرم  ددنبن و  دوخ  هب  يرگید ،
هزادـنا هب  ناـگرزب  هب  دـهد و  شزرا  شایعاـمتجا ، ینید و  ياـیازم  هزادـنا  هب  ار  یـسک  ره  دـیاب  هکلب  دـشکب ، یـسولپاچ  قـلمت و  هب  هک 

. دنک مارکا  نانآ  تیناسنا  تیاعر  هب  زین  ار  نارگید  دیامن و  مارتحا  ناشیگرزب 
هک یـسلجم  رد  ای  درذگب ! ددنب و  ورف  بل  دید ، هک  ره  زا  ياهتـسیاشان  راک  ره  هک  تسا  نیا  هن  مدرم ، تشادـگرزب  مارتحا و  يانعم  زاب  و 
زا دنک و  شزیمآ  نانآ  اب  دنهدیم ، ماجنا  ینید  تاررقم  فلاخم  ار  يراک  ای  دننکیم ، راتفر  یناسنا  تفارش  فالخ  سلجم  نآ  لها  همه 
هن تسا ، نانآ  یقـالخا  ینید و  تیزم  یناـسنا و  تفارـش  هب  مارتحا  تقیقح  رد  مدرم  مارتحا  اریز  دوش ! تعاـمج  گـنرمه  ییاوسر  سرت 
يو تشادگرزب  يارب  یلیلد  دربب ، نیب  زا  ار  دوخ  ینید  تیزم  یناسنا و  تفارـش  یـصخش  هک  یتروص  رد  و  ناشمادنا ! لکیه و  هب  مارتحا 

. تسین نایم  رد 
.« دومن تیصعم  ار  ادخ  دیابن  نارگید ، زا  يرادربنامرف  هطساو  هب  : » دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ترارش مدرم و  ياذیا 

نارگید هب  جنر ، تیذا و  ندیناسر  اذیا  اریز  دنکیدزن ، رگیدمه  هب  تفص  ود  نیا 
228 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنک تحاران  ار  مدرم  هک  يراک  ماجنا  لثم  تسد ، هار  زا  ای  دناجنرب ، ار  نارگید  هک  ینخس  نتفگ  نداد و  مانشد  دننام  نابز ، هار  زا  تسا 
هک دـنراد  رارق  ییوزرآ  لباقم  هطقن  تفـص  ود  نیا  لاحره  هب  دـنک . رـش »  » داجیا مدرم  يارب  هک  تسا  ییاـهراک  نداد  ماـجنا  ترارـش  و 

. دشابیم یناسنا - تلادع  رطاخ - شمارآ  یگدنز و  شیاسآ  نآ  و  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  عامتجا  ناسنا 
لاعتم يادخ  هکنانچ  تسا . هدرک  میرحت  ار  اهنآ  دهدیم ، رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  ار  هعماج  حالص  مالسا  عرـش  هک  تساجنیا  زا  و 

: دیامرفیم

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


[149 [؛» ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  »
. دناهتفرگ شود  هب  ار  یگرزب  هانگ  ناتهب و  راب  دننکیم ، تیذا  تهجیب  ار  ناملسم  نانز  نادرم و  هک  یناسک 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
هدش تنعل  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  یسک  نینچ  تسادخ ، تیذا  نم  تیذا  تسا و  هدرک  تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  یناملسم  هک  یـسک 

. تسا
: دیامرفیم زین  و 

. دیناسرت دهاوخ  ار  وا  تمایق  زور  رد  شیادخ  دناسرتب ، ار  وا  هدرک  رظن  یناملسم  هب  دنت  یهاگن  اب  هک  یسک 

! نادب ناکین و  اب  ینیشنمه 

نارگید زا  رتشیب  مدرم  زا  یـضعب  اب  هک  تسا  ریزگان  یگدـنز  ياضتقا  بسح  هب  دراد  ترـشاعم  ناـمدرم  زا  يرایـسب  اـب  هک  نیا  اـب  ناـسنا 
هک دنتسه  یناسک  نانیا  دنک ، ترشاعم 

229 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنوشیم هدیمان  تسود » »

دراد و دوجو  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  هک  تساهنآ  ریاظن  هشیپ و  ای  شور  ای  قالخا  رد  يدـننامه  عون  کی  یکیدزن  یتسود و  نیا  ثعاب  هتبلا 
ینیـشنمه دـیاب  ناسنا  ور  نیا  زا  دـهدیم ، لاقتنا  يرگید  هب  ار  نیـشنمه  ود  زا  یکی  قالخا  تداع و  مکمک  ینیـشنمه  تمزـالم و  نوچ 

هبئاـشیب و يراـی  یتـسود و  زا  و  درک ، دـهاوخ  تیارــس  يو  هـب  ناـنآ  هدیدنــسپ  قـالخا  تروـص  نـیا  رد  اریز  دـنک ، راـیتخا  ار  ناـکین 
یعامتجا نزو  شزرا و  هب  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  دش و  دهاوخ  مرگلد  ناشیا  یتسود  يرادیاپ  هب  و  درب ، دهاوخ  دوس  ناشیا  هناهاوخریخ 

. دوزفا دهاوخ  مدرم ، شیپ  دوخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؛ ریخلا یلع  ّکلدی  نَم  باحصألا  ریخ 
. دنک يربهر  کین  راک  هب  ار  وت  هک  تسا  یسک  نارای  نیرتهب 

: دیامرفیم زین  و 
؛ هلیلخب نزوی  ءرملا 

. دوشیم هدیجنس  شتسود  اب  درم 
؟ یتسیک وت  هک  میوگب  نم  ات  هکیتسیز  سک  هچ  اب  وگب  لوا  وت 

! وت ناج  شزرا  تمیق و  دوبوت  نایانشآ  تمیق  نامه 

نادب اب  ینیشنمه 

: دوش هراشا  هک  سب  نیمه  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا و  یماجرف  دـب  یتخب و  هریت  هنوگره  هیام  ناراکهبت  نادـب و  اـب  ترـشاعم 
: تفگ دـنهاوخ  دـیدرت  نودـب  میـسرپب ، ار  ناشیورجک  فارحنا و  ببـس  نانزهار ، نادزد و  دـننام  نارادرک  تشز  ناراکتیانج و  زا  رگا 
زا هک  دوشیمن  ادیپ  یکی  هدولآ  راکدـب و  رفن  رازه  ره  نایم  رد  و  تسا ! هتخادـنا  زور  نیا  هب  ار  ام  نانآ  اب  ترـشاعم  نادـب و  اب  ینیـشنمه 

ار تسیاشان  هار  دوخ ، شیپ 
230 ص : مالسا ، میلاعت 
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. دنک باختنا 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دریذپیمن ار  وت  دزاسن  دوخ  دننام  ار  وت  ات  اریز  دزاسیم ، دوخ  دننامه  ار  وت  دب  رای  هکنآ  هچ  نک ، يرود  نادب  اب  ینیشنمه  زا 
: دیامرفیم زین  و 

؛ هفانلاب کعیبی  هنإف  رجافلا  ۀقداصم  كایإ و 
. دشورفیم يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  وا  اریز  نک ، يرود  رادرکدب  یتسود  زا 

! یناسنا سفن  تسا  ریذپ  وخینامرد  هک  نیشن  مک  نادب  اب 

ییوگتسار

هک تسار  نخس  نیاربانب ، دوشیم  رارقرب  نتفگ  نخس  هلیـسو  هب  تسا ، يرـشب  یعامتجا  طباور  ساسا  هک  رگیدکی  اب  ناسنا  دارفا  طابترا 
اهنآ زا  عاـمتجا  زگره  هک  یمهم  دـیاوف  تسا و  عاـمتجا  يرورـض  ناـکرا  زا  یکی  دـنکیم ، فشک  ناـسنا  يارب  ار  ياهدیـشوپ  تقیقح 

. دوشیم نیمأت  تسار  نخس  هطساو  هب  تسین ، زاینیب 
: دومن هصالخ  ناوتیم  هلمج  دنچ  رد  ار  ییوگتسار  دیاوف 

. دنکیم هدوسآ  دنونشیم ، يو  زا  هک  ینخس  ره  یسررب  زا  ار  نانآ  تسا و  شیوخ  ناعونمه  دامتعا  دروم  وگتسار  مدآ  . 1
. تسا هدوسآ  غورد  جنر و  زا  دنلبرس و  دوخ  نادجو  شیپ  وگتسار ، مدآ  . 2

یتسار زا  راتفر  رد  یتسار  اریز  دیامنیمن ، تنایخ  هدش ، هدرپس  وا  هب  هک  یتناما  رد  دنکیم و  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  وگتسار ، مدآ  . 3
. تسین ادج  راتفگ ، رد 

ره ای  فرط  کی  هک  تسا  نیا  رثا  رد  اهعازن  اهاوعد و  رثکا  اریز  دوریم ، نیب  زا  تارجاشم  تاـفالتخا و  رتشیب  ییوگتسار  هلیـسو  هب  . 4
. دنوشیم رکنم  ار  تقیقح  قح و  عازن ، فرط  ود 

231 ص : مالسا ، میلاعت 
نیمه ندـیناشوپ  يارب  مدرم  بلاغ  اریز  دوریم ، نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  تاررقم ، نیناوق و  زا  فلخت  یقـالخا و  بویع  زا  یگرزب  شخب  . 5

! دنیوگیم غورد  هک  تساهراتفر  اهرادرک و  عون 
زا هک  یغورد  رب  دوش ، مامت  وا  ررض  هب  هچ  رگا  ار  ییوگتسار  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملسم  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

. دبای ینورد  شیاسآ  حیجرت  نیا  زا  دهد و  حیجرت  دوشیم ، دنمهرهب  نآ 

غورد تارضم 

هک دوخ  غورد  اب  و  دـشابیم ! يرـشب  هعماج  راکبان  نمـشد  وگغورد  دوشیم . نشور  زین  ییوگغورد  تارـضم  تشذـگ  هک  یناـیب  زا  ... 
دزاسیم دوبان  ار  هعماج  روعش  مهف و  يورین  هک  تسا  يردخم  هدام  دننام  غورد  اریز  دشوکیم ، هعماج  یبارخ  رد  تسا ، یگرزب  تیانج 

. درادیم زاب  رش ، ریخ و  زیمت  زا  ار  هلقاع » هوق   » هدومن و تسم  ار  مدرم  هک  تسا  یلکلا  هباشون  دننام  ای  دناشوپیم  ار  قیاقح  و 
. تسین لئاق  ینید  تیصخش  شزرا و  وگغورد  يارب  و  هدرمش ، گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ار  غورد  مالسا ، هک  تساجنیا  زا  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
تنایخ تناما  رد  هک  یسک  دنکیمن و  افو  شاهدعو  هب  هک  یسک  وگغورد ، دنقفانم : دنریگب ، مه  هزور  دنناوخب و  زامن  هچ  رگا  هفیاط  هس 

. دیامن
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: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زین  و 
. دیامن كرت  دشاب ، یخوش  يور  زا  هچ  رگا  ار  غورد  هک  دشچیم  ار  نامیا  تذل  یتقو  ناسنا 

رادرک نیا  عویـش  تسا و  نشور  نآ  ییاوران  یتشز و  زین  لقع  رظن  زا  هکلب  هدـش ، یفرعم  تشز  يرادرک  هانگ و  عرـش ، رد  اـهنت  هن  غورد 
نیرتمک رد  هعماج  رد  دنسپان 

232 ص : مالسا ، میلاعت 
ینارگن تیاهن  اب  انعم ، رد  مدرم  ياهطبار ، نینچ  ندـش  هابت  اب  دربیم و  نیب  زا  تسا ، مدرم  یعاـمتجا  هطبار  هناـگی  هک  ار  داـمتعا  یتصرف ،

! دندروخیم مشچ  هب  عامتجا  تئیه  رد  تروص  هب  هچ  رگا  دننکیم  یگدنز  دارفنا  لاح  رد  دنراد ، رگیدمه  زا  هک 
، دـهدیم ماجنا  هدام  رد  هک  یتافرـصت  دـنکیم و  هک  ییاهتیلاعف  اب  دراد و  راک  رـس و  یجراخ  هدام  اب  هتـسویپ  دوخ ، یگدـنز  رد  ناسنا 
عیسو و یگدنز  دنکیم ، راک  هدارا  روعش و  اب  هک  دوجوم  نیا  دنکیم . ادیپ  یسرتسد  دوخ ، ياههتـساوخ  هب  درادیم و  هگن  هدنز  ار  دوخ 

داوم هتسویپ  دراد و  دوخ  شیپ  هک  تسا  یتامولعم  اب  ًامیقتسم  شراک  دنکیم و  راک  رکف  اب  هتشاذگ و  ملع  ساسا  يور  ار  دوخ  راد  هنماد 
. دریگیم ماجنا  وا  ینوریب  ياهتیلاعف  نآ  قبط  و  دیامنیم ، میظنت  شیپ  سپ و  ار  دوخ  يرکف 

حیحـص رابخا  هک  نانچ  دـشابیم و  تیمها  لوا  هجرد  رد  تسا و  يرورـض  ناسنا  يارب  حیحـص ، راـبخا  نتـشاد  تفاـیرد  يور ، نیا  زا  و 
خرچ املـسم  دونـشب ، هنوراو  ار  رابخا  و  دنیب ! رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  هار و  ار  هاچ  هاچ و  ار  هار  اًلثم  دوش ؛ عطق  ناسنا  زا  جراخ ،

یـصخش وگغورد  مدآ  میظع و  يرطخ  یعامتجا  یگدـنز  هب  تبـسن  غورد  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دـنامیم . زاب  راـک  زا  شیگدـنز 
تنعل راتفرگ  شدوخ  هدوب و  نانیمطا  لباق  ریغ  طقاس و  راـبتعا  زا  مدرم  شیپ  شنخـس  و  عاـمتجا ، نمـشد  کبـس و  تیـصخشیب و  تسا 

. تسا ادخ 

ارتفا تبیغ و 

. دوشیم هدیمان  ناتهب »  » یهاگ و  ارتفا » ، » دشاب غورد  رگا  و  تبیغ »  » دشاب تسار  رگا  ناشیا  شهوکن  نارگید و  زا  ییوگدب 
تسین و نوصم  شزغل  زا  دراد ، هک  یـصیاقن  هطـساو  هب  یـسک  ره  هدیرفاین و  موصعم  ناماما - ناربمایپ و  زج  ار - ناسنا  لاعتم  يادخ  هتبلا 

هکنانچ دننکیم . یگدنز  هدیشک ، ناشلامعا  يور  دوخ ، هغلاب  تمکح  هب  لاعتم  يادخ  هک  ياهدرپ  سپ  رد  مدرم  مومع 
233 ص : مالسا ، میلاعت 

ناشعامتجا داینب  دنوشیم و  نازیرگ  رفنتم و  رگیدـمه  زا  همه  دوش ، هتـشادرب  ناشبویع  صقاون و  يور  زا  یهلا  باجح  نیا  ياهظحل  رگا 
طیحم رهاـظ  دنـشاب و  نما  رد  رـس ، تشپ  رد  رگیدـمه  زا  هک  تسا  هدومرف  مارح  ار  تبیغ »  » لاـعتم يادـخ  يور  نیا  زا  ددرگیم ، ناریو 

. دیامن حالصا  ار  ینورد  یتشز  ینوریب ، ییابیز  نامه  ًاجیردت  ات  دنک ، هولج  هتسارآ  ناشیگدنز 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[150 [؛» ًاْتیَم ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  »
! دنروخب هدیرد  تسا - ربخ  یب  هک  ار - وا  ناجیب  هدرم و  نت  هک  تسا  نیا  دننام  ناملسم  ردارب  تبیغ  اریز  دینکن ، ار  رگیدمه  تبیغ 

يدـب و دوخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ  تسا ، نشور  درخ  شیپ  نآ  یتشز  دـشابیم و  تبیغ  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  ارتـفا »  » یتـشز هاـنگ و 
: دیامرفیم و  هدرمش ، ملسم  ار  نآ  ییاوران 

[151 [؛» َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  »
. دنرادن نامیا  دنیوگیم  ارتفا  هک  یناسک 

یمومع تفع 
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یمومع تفع 

یتخس ياهتازاجم  دراوم ، فالتخا  بسح  هب  تسا و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  مالسا  رظن  زا  تفع  هدرپ  ندیرد  مدرم و  ضرع  هب  ضرعت 
. تسا هدش  عضو  نآ ، يارب  لتق  هنایزات و  ریزعت ، لیبق : زا 

هک ار  اهتبسن  داینب  دشاب ، نیفرط  تیاضر  اب  هچ  رگا  تشز ، رادرک  نیا  هار  ندوب  زاب 
234 ص : مالسا ، میلاعت 

ردـپ و هقالع  هفطاع و  هرخالاب  و  دزاسیم ، فقوتم  ار  نآ  ریغ  ثرا و  ماکحا  نایرج  هدومن و  لزلزتم  دـهدیم ، نآ  هب  دایز  تیمها  مالـسا 
. دربیم نایم  زا  تسا ، لسانت  دلاوت و  یعیبط  رثا  هک  ار  ملاس  عامتجا  یقیقح  نماض  دزادنایم و  رثا  زا  ار  يدنزرف  يردام و 

يراکتسرد سفن و  تزع 

يورین اـب  عاـمتجا  طـیحم  رد  هک  هدومن  زهجم  يروط  ار  وا  تسا ، هدـیرفآ  نواـعت  هب  دـنمزاین  یعاـمتجا و  ار  ناـسنا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد 
! دنادرگب ار  دوخ  یگدنز  خرچ  دهدیم ، ماجنا  هک  يراک  هرهب  زا  هدیشک و  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دناوتیم  دوخ  یصخش 

يدادادخ ياهورین  زا  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  سفن ، تزع  تفـص  هک  دـنامیمن  یقاب  دـیدرت  ياج  رما ، نیا  رد  لمأت  اب 
قالخا زا  یکی  دوخ  نیا  دـنکن و  هیکت  نارگید  يورین  هب  دزادـنا و  راک  هب  ار  اـهنآ  شیوخ ، دـصاقم  هب  ندیـسر  هار  رد  دـنک و  هدافتـسا 

. تسا ناسنا  هدیدنسپ  يرطف و 
تزع هک  یـسک  درادیم . هگن  تشز  ياهرادرک  اوران و  ياـهراک  زا  يرایـسب  تسپ و  یگدـنز  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يدـس  سفن  تزع 
ییاون عمط  هب  و  دشورفب ! نارگید  هب  ار  دوخ  تیـصخش  هدارا و  دناوتیم  یناسآ  هب  تسا ، هتخود  نآ  نیا و  تسد  هب  مشچ  درادن و  سفن 

. دنک راثن  دشاب ، تفارش  تزع و  وربآ و  يرطف و  يدازآ  هچ  رگا  دنهاوخب  وا  زا  هچ  ره  و  دنک ! نآ  دنیوگب  هچره  زیچان ،
یتسرپ و یبنجا  یـشورف ، نطو  یـسولپاچ ، ییوگغورد ، یـسوساج ، يرب ، بیج  يدزد ، ینزهار ، یـشک ، مدآ  دـننام ...  اهتیانج  بلاغ 

چیه ربارب  رد  درادرـس ، هب  ار  سفن » تزع   » راـختفا جاـت  هک  یـسک  یلو  تسا ، نارگید  رب  ندز  هیکت  عـمط و  موـش  جـیاتن  زا  اـهنیا  دـننام 
قح هچ  نآ  زا  هشیمه  دیآیمن و  رد  وناز  هب  یتمـشح ، تلوص و  چـیه  لباقم  رد  دروآیمن و  دورف  رـس  لاعتم  يادـخ  تمظع  زج  یتمظع 

هب ار  يراکتسرد  تفص  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ياهلیسو  نیرتهب  سفن  تزع  دنکیم . عافد  دهدیم ، صیخشت 
235 ص : مالسا ، میلاعت 

. دومن ظفح  دروآ و  تسد 

نواعت ناسحا و 

هک تسا  نارگناوت  هفیظو  دنتـسه  يریگتسد  کـمک و  قحتـسم  ناـیاونیب  ناگدـنامرد و  ياهعماـج ، ره  رد  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا 
، هدومرف قح  نیا  تیاـعر  رد  دـکوم  ياهشرافـس  زین  مالـسا  سدـقم  عرـش  دـننکن و  لاـمیاپ  ار  ملـسم  قـح  نیا  دـننک و  يراـی  ار  اـهنآ 

. دییامن يریگتسد  ناگدنامرد  ناناوتان و  زا  هک  درادیم  فظوم  ار  نارگناوت 
هدیدنـسپ تافـص  نیا  نتـشاد  هب  ار  دوخ  ناگدنب  هدومن و  یفرعم  هدنـشخب  هدنیاشخب و  راکوکین و  ار  دوخ  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دیامنیم ، قیوشت  بیغرت و 
. تسا ناراکوکین  هارمه  ادخ 

: دیامرفیم زین  و 
. تسا ناتدوخ  عفن  هب  دینکیم  قافنا  هک  ار  يزیچ 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
. دیاهدربن یتراسخ  تشگرب و  دهاوخ  ناتدوخ  هب  دینکیم  قافنا  هک  ار  هچنآ 

ياوق همه  تقیقح  رد  اریز  دزاسیم ، نشور  ار  تایآ  نیا  فیرـش  نومـضم  ناـسحا ، دـیاوف  رد  زین  یعاـمتجا و  عضو  رد  تقد  هعلاـطم و 
نامه هب  دـننامیم ، زاب  شـشوک  راک و  زا  یگنتتسد  رثا  رب  هدـنامرد ، یهورگ  هک  ياهعماج  رد  دـننکیم و  راک  دارفا  همه  يارب  عامتجا 

همه زا  نارگناوـت  هک  دـسریم  ییاـج  هب  راـک  دوـشیم و  دارفا  همه  ریگنـماد  نآ  بولطماـن  جـیاتن  دوـشیم و  هتـساک  دـیلوت  زا  تبـسن 
ناشدیاع یبوخ  رایـسب  جیاتن  دنیامن  يریگتسد  ناگدنامرد  زا  دوخ  شـشخب  يراکوکین و  اب  نارگناوت ، رگا  یلو  دنوشیم ، رتهدنامرد 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم 
هتفیش ار  یهورگ  لد  هدرک ، تبحم  داجیا  دوخ  هب  تبسن  نارگید  رد  راک  نیا  اب  . 1

236 ص : مالسا ، میلاعت 
؛ دناهتخاس دوخ 

؛ دناهدومن بسک  دایز  مارتحا  يزیچان ، هیامرس  اب  . 2
؛ دننکیم يرادفرط  راکوکین  زا  مدرم  اریز  دناهدرک ، بلج  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  همه  ینابیتشپ  . 3

؛ دشابیم نمیا  دنازوسب  ار  رت  کشخ و  ره  دوش و  هتشابنا  مه  يور  ناتسدگنت ، مشخ  هنیک و  نیا  هک  يزور  رطخ  زا  . 4
. ددرگیم رب  ناشدوخ  هب  هدش  فعاضم  هعماج  داصتقا  خرچ  نداتفا  هار  هب  هطساو  هب  دناهدرک ، جرخ  قافنا  رد  هک  يزیچان  لام  نامه  . 5

. تسا رامشیب  نآ  رب  بیغرت  صیرحت و  ادخ و  هار  رد  قافنا  تلیضف  رد  تایاور  تایآ و 

نواعت

، عامتجا تقیقح  هچ  تسا ، يرشب  عامتجا  ساسا  هک  تسا  نواعت »  » فلتخم ياههبعـش  زا  یکی  دش ، رکذ  هک  يراکوکین  ناسحا و  هلئـسم 
دشاب راوتسا  همه  یگدنز  ددرگ و  تسرد  همه  راک  دننکیم ، رگیدمه  هب  هک  یکمک  هطـساو  هب  هک  تسا  دارفا  نداد  مه  تسد  هب  تسد 

ره زا  يریگتسد  هکلب  هتـساوخ ، لاـم  رد  اـهنت  ار  يراـکوکین  مالـسا  سدـقم  نید  درک  روـصت  دـیابن  دوـش . عـفر  هـمه  ياهيدـنمزاین  و 
. تسا ناسنا  نادجو  ياههتساوخ  زا  یکی  مه  مالسا و  سدقم  نید  بولطم  دشاب ، هتشادن  یلام  زاین  هچ  رگا  ياهدنامرد ،

قیداصم زا  همه  ندرک و ...  کـمک  ار  ياهداـتفا  ندرک ، ییاـمنهار  ار  یهارمگ  نتفرگ ، تسد  ار  ییاـنیبان  نتخومآ ، شناد  ار  يداوسیب 
و میاهدومن ، اضما  هدرک و  قیدـصت  ار  نآ  رابتعا  عامتجا ، لیکـشت  زور  نیتسخن  رد  ام  هک  تسا  ینواـعت  زا  تسا و  يراـکوکین  ناـسحا و 

ریغ ییزج  فیاظو  رگا  داد و  دهاوخن  ماجنا  ار  یـساسا  ياهراک  دهدن ، ماجنا  ار  یعرف  ياهراک  زا  یـشخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  حـضاورپ 
ریز دنکن ، تیاعر  ار  مهم 
237 ص : مالسا ، میلاعت 

. تفر دهاوخن  مهم  یلک و  فیاظو  راب 

تاربم تاریخ و  رد  مادقا 

، دشاب رتهدنیاپ  رتیناگمه و  راثآ ، جیاتن و  نیا  هچره  هتبلا  دوشیم و  لصاح  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  هجیتن  يارب  يراکوکین  ندوب  هدیدنسپ 
نتخادـنا هار  هب  نتخاس و  یلو  تسا ، ناسحا  يراکوکین و  رامیب ، کی  هجلاـعم  دوب . دـهاوخ  رتیلاـع  رتهدیدنـسپ و  زین  دوخ  يراـکوکین 

. تسین شجنس  لباق  نآ  اب  دنک ، هجلاعم  ار  رامیب  اهدص  هنازور  هک  یناتسرامیب 
، دیسر دهاوخن  دهدیم ، نوریب  دنمشناد  اهدص  هنالاس  هک  ياهسسؤم  کی  سیسأت  هیاپ  هب  زگره  یلو  تسا ، هدیدنسپ  وجشناد  کی  میلعت 
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. تسا يراکوکین  ناسحا و  هیلاع  بتارم  زا  یناگمه » تاربم  تاریخ و   » و هماع » فاقوا   » هک تسا  نیا 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تسا . هدش  ریبعت  هیراج » هقدص   » هب یمومع  تاریخ  نیا  عرش ، حالطصا  رد 

. هیراج هقدص  يرگید  حلاص و  دنزرف  یکی  تسا : درم  يدنلبرس  هلیسو  زیچ  ود 
تانـسح هدرک ، هقدـص  ار  نآ  هک  یـسک  قح  رد  لاعتم  يادـخ  تساپرب ، هیراج » هقدـص   » ات دوشیم ، مولعم  تنـس  باتک و  زا  هکنانچ  و 

. دسیونیم

یگتشذگدوخ زا 

مأوت تفارـش  اب  هک  یگدنز  تسا و  هیاپ  کی  هب  هنادنمتفارـش ، یگدنز  یگدـنز و  لصا  یناسنا  نادـجو  سوماق  رد  هک  تسین  يدـیدرت 
يارب هک  یناـسنا  و  یعیبط ، گرم  زا  رتراوگاـن  رتخـلت و  سب  تسا  یگرم  هکلب  تسین ، یگدـنز  درادـنرب ، رد  ار  ناـسنا  تداعـس  دـشاب و 

. دزیرگب گرم  دننام  تسپ  یگدنز  نیا  زا  دیاب  تسا ، لئاق  شزرا  دوخ  تداعس  تفارش و 
يدادادخ داهن  اب  دیامن ، لیامت  یشور  ره  هب  و  دنک ، یگدنز  یطیحم  ره  رد  ناسنا 

238 ص : مالسا ، میلاعت 
رتنشور رگید  قطنم  ره  زا  هلئسم  نیا  نید ، قطنم  رد  هچ  رگا  تسا  تداعس  دوخ  دنکیم ، سیدقت  هچنآ  هار  رد  گرم  هک  دمهفیم  دوخ 

یتیمورحم هک  دنادیم  دراپسیم ، ناج  هدومن ، عافد  دوخ  ینید  هعماج  زا  نید ، روتسد  هب  هک  یـسک  اریز  تسا ، رترود  هفارخ  رادنپ و  زا  و 
نادیواج رتاهبنارگ و  رتنیریش و  یگدنز  کی  دنکیم ، لذب  ادخ  هار  رد  هک  ار  هزور  دنچ  نیریـش  ناج  تسا و  هدرکن  راومه  دوخ  هب  ار 

. تسین لاوز  لباق  يو  تداعس  یتسار  هب  دروآیم و  تسد  هب 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هکنانچ 

[152 [؛» َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  »
يدـنوادخ ياـهتمعن  زا  برق  ماـقم  رد  دـنراد و  ینادواـج  یگدـنز  هـکلب  دنتــسین ، هدرم  دــنوشیم ، هتــشک  ادــخ  هار  رد  هـک  یناـسک 

. دنرادروخرب
ناوتیمن زگره  دـنادیم ، رـصحنم  ناهج  نیا  نارذـگ  هزور  دـنچ  یگدـنز  نیمه  هب  ار  ناـسنا  یگدـنز  هک  ینید  ریغ  ياـهشور  رد  یلو 

. دوش نیقلت  يو  هب  هفارخ ، رادنپ و  هار  زا  هکنیا  زج  دروآیم ، تسد  هب  یتخبکین  تداعس و  ای  دشابیم ، هدنز  گرم  زا  سپ  ناسنا  تفگ 
هفیحـصرد جرد و  تلم ، ناگتـشذگدوخ  زا  نازابناج و  تسرهف  رد  يو  مان  دوش ، هتـشک  اًلثم  یلم ! تاسدـقم  اـی  نطو ! هار  رد  هک  یـسک 

! دوب دهاوخ  دیواج  هدنز و  هشیمه  يارب  دوشیم و  هتشون  ییالط  طوطخ  اب  خیرات 
مرکا ربمغیپ  تسا . هدماین  لمع  هب  یحلاص  لمع  چیه  زا  هدش ، ادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  تداهـش و  زا  مالـسا  رد  هک  یـسیدقت  دـیجمت و 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسین يراکوکین  نآ  زا  رتالاب  هک  تداهش ، هب  دسرب  ات  تسه  يرگید  يراکوکین  يراکوکین ، ره  زا  رتالاب 

239 ص : مالسا ، میلاعت 
هعیفر هجرد  هب  ترـضح  نآ  ياعد  رثا  رد  دندرکیم و  رافغتـسا  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم 

. دندرکیمن هیرگ  هدرمن ، تسا و  هدنز  هکنیا  يارب  دنتفریم ، ایند  زا  تداهش  اب  هک  یناسک  هب  و  دندشیم ، لئان  تداهش 

لام لذب  ششخب و 

ار یگدـنز  مدرم ، زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  تیمها  زا  تسین و  نایب  جاتحم  دراد ، هدـهع  هب  یگدـنز  لیدـعت  رد  لاـم  هک  یمهـس  شقن و 
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هریخذ نتـشابنا و  رد  ار  دوخ  تیلاعف  همه  دـننکیمن و  روصت  تورث  ییاراد و  زج  یتفارـش  تلیـضف و  ناسنا ، يارب  دـننادیم و  لام  نامه 
و دـنزاسیم ، مورحم  ار  نارگید  هدـیدرگ  لـخب »  » تفـص راـتفرگ  صرح ، یگتفیـش و  نیمه  هجیتـن  رد  دـنزاسیم و  زکرمتم  لوپ  ندومن 

دوـخ هـن  دـنزاسیم ، مورحم  لاـم  زا  يرادربهرهب  زا  زین  ار  ناـشدوخ  دــنهدیم و  نـت  تماـئل  یتـسپ و  هـب  هتــشاذگ  رتارف  یمدــق  یهاـگ 
! دنربیم تذل  لوپ  يروآ  عمج  زا  اهنت  و  دنهدیم ! نارگید  هب  هن  دندروخیم و 

رد هداتفا و  رانک  هب  یناسنا  ترطف  زا  دنرتتسپ - نانآ  زا  تمائل  ناراتفرگ  هتبلا  و  دنشابیم - لخب  هدیدنسپان  تفص  راتفرگ  هک  یـصاخشا 
: اریز دناهتسکشرو ، یگدنز  رازاب 

یگدنز ناسنا  ترطف  هک  نیا  اب  دندقتعم ، يدرف  یگدنز  هب  دنهاوخیم و  ار  دوخ  یگدوسآ  یتخبکین و  تداعـس و  اهنت  یگدـنز  رد  . 1
. تسا تسکش  هب  موکحم  دشاب ، هک  هار  ره  زا  يدرف  یگدنز  دیامنیم و  یفرعم  یگدنز  ام ، يارب  ار  یعامتجا 

، دنـسریمن نادـنمدرد  درد  هب  هکنیا  اب  دـنیامنیم و  بلج  دوخ  هب  ار  نایاونیب  نادنمتـسم و  عوضخ  نارگید ، هب  تردـق  نداد  ناشن  اب  . 2
تعاجش تماهش و  هنوگره  هجیتن  رد  دنرادیم و  هدنز  ار  یتسرپ  تب  حور  دنریگیم و  هدرب  هتشادهگن و  شنرک  لاح  رد  هتسویپ  ار  نانآ 

. دوشیم هدیچرب  هعماج  زا  یناسنا  تاراختفا  عبط و  ّولع  و 
یتسود و ناسنا  تدوم و  رهم و  كاپ  فطاوع  ناشدوخ  هک  نیا  زا  هتشذگ  . 3

240 ص : مالسا ، میلاعت 
اریز دـنیامنیم ، جـیورت  هعماـج  رد  ار  تلاذر  یتـسپ و  هنوگره  تناـیخ و  مرج و  عاوـنا  دـنراذگیم ، اـپ  ریز  ار  یهاوـخریخ  يزوـسلد و 

دنمزاین هقبط  رد  هک  تسا  ياهقاـف  رقف  یـشکمدآ و  ینزهار ، يدزد ، یتفعیب ، ییوگدـب ، دـننام : مرج  تیاـنج و  یعیبط  لـماع  نیرتيوق 
، میئل لیخب و  نارگناوت  و  دوشیم ! ریگياج  ناـناشیرپ  ناراـتفرگ و  لد  رد  نارگناوت  زا  هک  تسا  یماـقتنا  سح  هنیک و  مشخ و  تسا و 

راتفرگ لاح  ره  رد  تسا و  هعماج  نآ  کی  هرامش  نمـشد  تقیقح  بسح  هب  هعماج  رد  لیخب  درم  هک  تساجنیا  زا  دننزیم . نآ  رب  نماد 
. دوب دهاوخ  نایناهج  ترفن  ناهج و  يادخ  تخس  شاداپ  مشخ و 

هار رد  قافنا   » و اخس » دوج و   » تفـص حدم  رد  سکعلاب ، و  كاسما » لخب و   » هلیذر تمذم  شهوکن و  رد  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد 
. تسا دراو  نادنمتسم  نایاونیب و  يریگتسد  و  ادخ »

، رتشیب دصتفه و  ات  داتفه و  ات  يدراوم  رد  هد  هب  کی  دریگیم  رارق  قافنا  دروم  هک  ار  یلام  دـهدیم : هدـعو  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 
. دنادرگرب هدننک  قافنا  هب  هدومن  فعاضم 

ار یناسنا  هعماج  صقاون  دـننکیم و  يریگتسد  نادـنمزاین  زا  هنادرمناوج  دـنراد و  زاب » تسد   » هک یناـسک  هدـش ، تباـث  زین  هبرجت  هب  و 
. دوشیم هدوزفا  ناشتورث  رب  زور  هب  زور  دینامنیم ، لیمکت 

دنب  هناش  تشگنا  رد  دیدن  زگرهدنب  هنامز  رد  دوشن  اشگ  هرگ  راک 
هب یعمج  هتـسد  تروص  هب  دـناهدرک ، نارگید  زا  هک  يریگتسد  تسا و  ناشیا  هارمه  اـهلد  همه  دـتفیب ، یتخـس  هب  يزور  ًاـقافتا  رگا  و 

. ددرگیمرب ناشدوخ  يوس 
قوقح هب  تبـسن  ار  ینامـسآ  يادـن  دناهدیـشخب و  شمارآ  ار  دوخ  نادـجو  فیرـش  ناسنا  کی  دـننام  بوخ  رادرک  اب  هکنیا  زا  هتـشذگ 

هتخادـنا و راک  هب  یهاوخریخ ، یتسود و  ناسنا  تقفـش و  تفأر و  زا  ار  تیناسنا  كاـپ  فطاوع  و  دـناهدومن ، تباـجا  بحتـسم  بجاو و 
يدونشخ هرخالاب  دناهدرک و  بسک  هبئاشیب  یمارتحا  یمومع و  تیبوبحم 

241 ص : مالسا ، میلاعت 
. دناهدروآ تسد  هب  یتمیق  نیرتمک  هب  ار  دیواج  تداعس  لاعتم و  يادخ 

میتی لام  هب  يدعت 
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زا سدقم ، عرش  رد  یلو  دشابیم ، هدیهوکن  اوران و  زین  ادخ  ناگدنب  هب  يدب  تسا ، هدیدنسپ  ًاعرش  اًلقع و  مدرم  هب  یکین  هک  هزادنا  نامه 
. تسا میتی » لام   » رب يدعت  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش ، یهن  تدش  هب  فاحجا  ملظ و  دراوم  زا  دروم  دنچ 

رد دروخیم ، ار  یمیتی  لام  هک  یـسک  تسا  هدش  حیرـصت  میرک  نآرق  رد  هدرمـش و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ار  میتی  لام  ندروخ  مالـسا 
ببـس دناسریم ، مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  تانایب  هکنانچ  و  دش . دهاوخ  ياهتخورفارب  شتآ  لخاد  يدوز  هب  دروخیم و  شتآ  تقیقح 

یلو دنک ، عافد  دوخ  قوقح  زا  هدمآرب  همصاخم  ماقم  رد  تسا  نکمم  دسر ، یمتس  دنملاس  یصخش  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دیکأت  همه  نیا 
. دشابیم زجاع  عافد  زا  لاسدرخ  میتی 

ادخ تمحر  زا  يدیمون 

. تسادخ تمحر  زا  يدیمون  مالسا  رد  ناهانگ  نیرتكانرطخ  زا  یکی 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[153 [؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  »
ار یهاـنگ  ره  ادـخ  دـینک ، هبوت  رگا  دـیوشن و  دـیمون  ادـخ  شزرمآ  ادـخ و  تمحر  زا  دـیاهدرک ، متـس  دوخ  هب  هک  نم  ناگدـنب  يا  وـگب 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اریز  دزرمآیم ،
هک تسا  نیا  شتهج  درامشیم و  رفاک »  » ار ادخ  تمحر  زا  دیمون »  » رگید ياج  رد 

242 ص : مالسا ، میلاعت 
دهد ماجنا  ياهدیدنسپ  بوخ و  راک  دوخ  یگدنز  رد  هک  درادن  ینورد  كرحم  رگید  دوش ، دیمون  ادخ  شزرمآ  تمحر و  زا  یـسک  رگا 

تاجن  » و تمحر » دـیما   » زیچ ود  نیا  رد  یلـصا  كرحم  اریز  دزرو ، بانتجا  اوران  تشز و  ياهرادرک  کچوک و  گرزب و  ناهانگ  زا  ای 
تهج زا  تسین ، ینیئآ  نید و  چـیه  هب  دـنب  ياپ  هک  یـسک  اـب  درف  نیا  درادـن و  دوجو  یمدآ  نینچ  رد  دـیما  نیا  تسا و  ادـخ » باذـع  زا 

. درادن یقرف  نیرتمک  ینورد  تافص  یبلق و  تلاح 

بضغ مشخ و 

هچنانچ دهدیم و  ناشن  ماقتنا  نتفرگ  رد  ار  نورد  یتحار  دزادـنایم و  ماقتنا  رکف  هب  ار  وا  دـنک ، زورب  رگا  ناسنا ، رد  تسا  یتلاح  مشخ 
ره دوشیم و  مشخ  بضغ و  روهقم  يو  میلـس  لقع  گنرد  یب  دزرو ، دوخ  سفن  ندرک  راـهم  رد  یتسـس  نیرتمک  لاـح ، نیا  رد  ناـسنا 

! ددرگیم رتهدنرد  ياهدنرد ، ره  زا  نآ  هطساو  هب  هک  دسریم  ییاج  هب  دیآیم و  تسرد  شرظن  رد  ییاوران  تشز و  راک 
لاعتم يادخ  تسا . هدـش  نآ  تعباتم  زا  يرایـسب  شهوکن  هدیـسر و  لاح  نیا  نایغط  زا  يریگولج  رد  يدـکؤم  ياهشرافـس  مالـسا  رد 

: تسا هدومرف  دنهدیم ، ناشن  يرابدرب  دوخ  زا  بضغ ، مشخ و  لاحرد  دنربیم و  ورف  ار  دوخ  ظیغ »  » هک یناسک  هب  تبسن  يدایز  تیانع 
: دیامرفیم هکنانچ 

[154 [؛» ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو  »
. دننکیم ضامغا  وفع و  مدرم  زا  هدرب  ورف  ار  دوخ  ظیغ  هک  نانآ 

: دیامرفیم نانمؤم  تمالع  رد  و 
243 ص : مالسا ، میلاعت 

[155 [؛» َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  »
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. دنیاشخبیم دنوشیم ، كانمشخ  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم 

هوشر

. دوشیم هدیمان  هوشر »  » تسا هدنریگ  هفیظو  هک  یلمع  نداد  ماجنا  ای  مکح  ربارب  رد  یناغمرا  ای  لوپ  نتفرگ 
باذـع قحتـسم  هدوـب و  مورحم  تلادـع - ینید - یعاـمتجا  ياـیازم  زا  نآ  بکترم  هک  تسا  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی  هوـشر  مالـسا ، رد 

. تسا هدش  حیرصت  انعم  نیا  هب  تنس  باتک و  رد  تسا و  يدنوادخ 
. تسا هدومرف  نیرفن  تسا ، هطساو  نانآ  نایم  هک  ار  یسک  و  هدنریگ » هوشر  هدنهد و  هوشر   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

«. تسا ناسکی  ادخ  هب  رفک  اب  یسرداد ، رد  نتفرگ ، هوشر  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  مشش  ماما  و 
قح و فالخ  مکح  ربارب  رد  هک  ياهوشر  و  دوش ، هتفرگ  هنالداع  لـمع  اـی  قح  مکح  يارب  هک  تسا  ياهوشر  رد  شهوکن  همه ، نیا  هتبلا 

. تسا رتتخس  نآ  يازس  رتگرزب و  یسب  نآ  هانگ  دوش ، هتفرگ  هناملاظ  لمع 

تقرس

یتورث لام و  ناسنا  یناگدنز  یلوا  هدام  هک  تسا  یهیدب  دـنکیم و  دـیدهت  ار  هعماج  یلام  تینما  هک  تسا  ییاوران  تشز و  هشیپ  يدزد 
هنوگره دنزگ  زا  هک  دشکیم  نآ  رود  هب  يراصح  تینما ، هطساو  هب  دروآیم و  تسد  هب  ار  نآ  دوخ  رمع  تمیق  هب  هک  تسا 

244 ص : مالسا ، میلاعت 
نتخاس هابت  مظن ، نیا  نتخاس  لتخم  راصح و  نیا  نتـسکش  هتبلا  دشاب ، هعماج  یگدنز  نابیتشپ  هناوتـشپ و  دنامب و  نوصم  زواجت  يدـعت و 
ندـیرب مدرم و  تیلاعف  مظعا  تمـسق  نتخادـنا  راک  زا  ببـس  تسا و  هدـش  فرـصم  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هک  تسا  يرمع  هیامرس 

. تساهنآ تسد 
هک هتـشاد  ررقم  دهدیم ، یهاوگ  نآ  ندوب  تنایخ  هب  زین  دزد  دوخ  نادـجو  هک  شخب  ترفن  لمع  نیا  تازاجم  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا 

: دیامرفیم لاعتم  يادخ  دنربب . ار  تسار - تسد  زا  تشگنا  راهچ  يو - تسد 
[156 [؛» ابَسَک اِمب  ًءازَج  امُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو  »

. دیناسرب شرادرک  يازس  هب  ار  نانآ  دیربب و  ار  دزد  درم  ای  نز  تسد 

یشورف مک 

دنکیم و دـیدهت  شنزرـس و  ار  نآ  نیبکترم  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یگرزب  ناهانگ  زا  یکی  یـشورف  مک  مالـسا ، رظن  زا 
: دیامرفیم

[157 [؛» َنُوثوُْعبَم ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  َأ ال  َنیِفِّفَطُْمِلل ...  ٌْلیَو  »
؟ دش دنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  يارب  هک  دننادیمن  نانیا  ایآ  ناشورف ...  مک  رب  ياو 

هب بلـس و  دوـخ  زا  ار  مدرم  قوـثو  ناـنیمطا و  دـیابریم ، يدزد  هار  زا  ار  ناـشلاوما  هدرک و  متـس  مدرم  هب  هکنیا  رب  هوـالع  شورف ! مـک 
. دهدیم تسد  زا  مه  ار  دوخ  هیامرس  هرخالاب  نایرتشم و  جیردت 

مالسا رد  ناهانگ  یمومع  يازج 

لاعتم يادخ  تسا و  هدش  هدیمان  گرزب  ناهانگ  مالسا  رد  تشز  ياهرادرک  هنوگ  نیا 
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245 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسا هداد  ار  اهنآ  نیبکترم  هب  باذع  هدعو  ًاحیرص  دوخ  مالک  رد 

ماجنا هبترم  کی  هچ  رگا  اهنآ - نیبکترم  زا  یلک  روط  هب  هدـش ، عضو  تخـس  ياهتازاجم  اـهنآ  زا  یخرب  دروم  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ 
. تسا هدومن  بلس  ناشیا  زا  ار  یناسنا  هعماج  حلاص »  » وضع کی  تفارش »  » ینعی تسا ، هدرک  اغلا  ار  تلادع  دنهد -

دناوتیم هعماج  ياضعا  زا  حـلاص  وضع  کی  هک  ییایازم  زا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تلادـع  دوش ، گرزب  هاـنگ  بکترم  هک  یـسک 
دنـسم هب  دناوتیمن  انعم ، نیا  هب  دشاب  یمالـسا  تموکح  نوگانوگ  لغاشم  زا  یکی  يدصتم  دناوتیمن  دوشیم و  مورحم  ددرگ ، دنمهرهب 

هبوت ات  دنام  دهاوخ  لاح  نامه  هب  تسین و  لوبق  یسک  ررـض  عفن و  رب  يو  تداهـش  دشاب . تعامج » ماما   » دناوتیمن دنز ، هیکت  تفالخ » »
. دروآ دوجو  هب  دوخ  رد  ار  تلادع  تفص  رگید  راب  دوخ ، موادم  ياوقت  اب  دنک و 

تعنص بسک و  تیمها  راک و  بوجو 

لاعتم يادخ  تسا . ياهدـیرفآ  ره  ياقب  نماض  هناگی  دـشابیم و  راوتـسا  نآ  يور  شنیرفآ  ماظن  هک  تسا  یـساسا  هیاپ و  راک ، تیلاعف و 
عفد دوخ  زا  ار  راضم  بلج و  ار  عفانم  اهنآ ، نتخادـنا  راک  هب  اب  هک  هدرک  زهجم  یلیاسو  اب  کـی ، ره  لاـح  بساـنم  ار  دوخ  ياههدـیرفآ 

. دنک
تیلاعف هب  ببـس ، نیدب  دشابیم و  رتشیب  ناگدیرفآ  رگید  زا  شزاین  تسا ، شنیرفآ  هنومن  شقن و  نیرتهدیچیپ  نیرتتفگـش و  هک  ناسنا 

، دهد لیکـشت  دیاب  ًاعبط  هک  ار  یگداوناخ  ماظن  مه  دیامن و  عفر  ار  دوخ  صخـش  رامـشیب  جیاوح  نآ ، هلیـسو  هب  ات  دراد  جایتحا  يرتشیب 
. درادهگن اپ  رس 

. تسا هتسناد  بجاو  ار  راک  بسک و  هظحالم  نیمه  هب  تسا ، یعامتجا  يرطف و  ینید  هک  مالسا 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

246 ص : مالسا ، میلاعت 
؛] 158] ۀملسم ملسم و  لک  یلع  ۀضیرَف  لالحلا  ُبَلَط 

. تسا بجاو  یناملسم ، نز  درم و  ره  رب  شاعم  نارذگ  یگدنز و  نیمأت  يارب  لالح  لام  ندروآ  تسد  هب 
ورین و هک  دیدیم  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یتقو  تسا . هدـشن  لئاق  یـشزرا  دننیـشنیم ، راکیب  هک  يدارفا  يارب  مالـسا 

نم مشچ  زا  دومرفیم : تسا . راکیب  هن ، دنتفگیم  ربمغیپ  هب  رگا  دنکیم ؟ راک  ایآ  درکیم ، لاؤس  دـشیم ، ربمغیپ  بجعت  هیام  شاییاناوت 
[159 .] درادن شزرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رظن  رد  راکیب  ناوج  ینعی ، داتفا !

اهنآ يوس  هب  ار  ناـسنا  رکف  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  عیانـص  اـههفرح و  همه  نیا  زا  یکی  دوـخ  قوذ  هقیلـس و  قـبط  دـیاب  درف  ره  مالـسا  رد 
رد هدیـشک ، شود  هب  ار  عاـمتجا  ياـهراب  زا  يراـب  دروآ و  تسد  هب  ار  دوـخ  يزور  هار ، نیا  زا  دـنک و  باـختنا  تـسا ، هدوـمرف  تیادـه 

. دشوکب مدرم  یگدوسآ 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ 

[160 [؛» یعَس ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  »
. دسرب ییاج  هب  دناوتیم  راک  ششوک و  هلیسو  هب  اهنت  ناسنا 

شزرا تاـظحل ، نیرتتخـس  رد  هدوـمن و  ار  هیـصوت  رثکادـح  يزور ، لیـصحت  شـشوک و  راـک و  هراـبرد  مالـسا  هکنآ : نخـس  هاـتوک 
لاح رد  دومرف : ماشه »  » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ییاـج  اـت  تسا ، هدربن  داـی  زا  ار  يداـصتقا  ياـهتیلاعف 
مزال ياهتیلاعف  يداصتقا و  هفیظو  زا  وت  دـشکیم ، هنابز  گنج  شتآ  هداتـسیا و  مه  لباقم  نازابرـس  فوفـص  هک  یتیعقوم  رد  گـنج و 
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رد رادن و  رب  تسد  شیوخ  یگدنز  نیمأت  يارب 
247 ص : مالسا ، میلاعت 

[161 .] نک لابند  ار  دوخ  یلام  ياهششوک  لکشم  طیارش  نامه 
. تسا عونمم  ًادیدش  مالسا  رد  یلبنت  رثا  رد  يراکیب  هک  تساجنیا  زا  و 

يراکیب تمذم  رد 

، نآ ندومیپ  اب  ات  هتـشاذگ  ناـسنا  ياـپ  شیپ  شنیرفآ  هک  تسرد  تسار و  تسا  یهار  شـشوک  راـک و  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 
دهاوخن مامت  ناسنا  ررض  هب  زج  دشاب ، مه  مک  رایسب  هچرگا  تعیبط ، تقلخ و  يارجم  زا  فارحنا  هتبلا  دبایرد و  ار  دوخ  یگدنز  تداعس 

رب رد  يرگید  رثا  ترخآ  اـیند و  یتخبدـب  زج  تسا ، راوتـسا  نآ  يور  یگدـنز  ماـظن  ساـسا  هک  يرما  زا  فارحنا  تروص  نیا  رد  دـش و 
. تشاد دهاوخن 

. یهدیم تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  هنرگو  نکم  یگتسخ  یتسس و  راهظا  اهراک  رد  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  متفه  ماما  هک  تساجنیا  زا 
تنعل دـنزادنایم ، نارگید  شود  هب  ار  دوخ  یگدـنز  ینیگنـس  هدرک و  وخ  يراـکیب  هب  هک  ار  یناـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 

. تسا هدومرف 
 ... دزیخیم رب  يراکیب  زا  یعامتجا  دـسافم  مظعا  تمـسق  هک  تسا  هدـش  نشور  یبوخ  هب  یعاـمتجا ، یناور و  ياهشجنـس  هار  زا  زورما 

جاور ار  یتـسرپ  هفارخ  یقـالخا و  طاـطحنا  هنوـگره  درادیم و  زاـب  شدرگ  زا  ار  هعماـج  یگنهرف  يداـصتقا و  خرچ  هک  تـسا  يراـکیب 
. دهدیم

نآ عفانم  يزرواشک و 

لغاشم و نیرتهدیدنـسپ  زا  یکی  دراد  هک  یتیمها  هطـساو  هب  دوشیم ، هیهت  هعماج  ییاذـغ  داوم  كاروخ و  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزرواـشک 
. تسا هدش  دراو  لغش  نیا  ذاختا  رد  يدایز  دیکأت  مالسا  رد  ببس  نیمه  هب  تسا و  یناسنا  ياههفرح 

248 ص : مالسا ، میلاعت 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

. تسا رتالاب  یماقم  ره  زا  نازرواشک  ماقم  تمایق  زور 
زا هدنرپ  هدنرچ و  راکدب  راکوکین و  اریز  تسین ، رتیمومع  نآ  هدـیاف  رتهب و  تعارز  زا  يراک  چـیه  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  مجنپ  ماما 

«. دنکیم اعد  ار  زرواشک  لاح  نابز  هب  دنربیم و  عفن  نآ 
نآ زا  ناگدـنرچ  ناگدـنرپ و  مدرم و  دـیامن  زبس  یتـعارز  اـی  سرغ  یتـخرد  هک  یناملـسم  : » دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

.« دراد هقدص »  » رجا شاداپ و  دنروخب ،
: دیامرفیم یبهذم  نایاوشیپ  زا  یکی  هک  ییاج  ات  دنیامنب . ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  یعیبط  يورین  زا  هک  دنتسه  فظوم  ناناملسم 

[162 [؛ اهسرغیلف اهسرغی  یتح  ۀعاسلا  موقت  نأ ال  عاطتسا  نإف  ۀلیسفلا  مکدحأ  دی  یف  ۀعاسلا و  تماق  نإ 
نآ نتشاک  ردق  هب  هچنانچ  دراد ، تسد  رد  یتخرد  لاهن  امش  زا  یکی  دسرب و  یـسمش  هموظنم  نتخیر  مه  هب  ملاع و  ضارقنا  تعاس  رگا 

: ینعی دراکب ! ار  نآ  تسا  تصرف 
. درادن زاب  فیرش  لمع  نیا  زا  ار  امش  ملاع  ضارقنا  رکف 

: دومرفیم مالسلا  هیلع  یلع 
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[163 [؛ هَّللا هنعل  هدعب  ام  رقتفا  مث  ًابارت ، ءام و  دجَو  نَم 
رقف و اب  ددـنبیمن و  راـک  هب  يرادرب  هرهب  يارب  يار  دوخ  یناـسنا  يورین  دراد و  راـیتخا  رد  یعیبط  يورین  ینعی  كاـخ ، بآ و  هک  یـسک 

. داب وا  رب  ادخ  تنعل  نیرفن و  دنارذگیم ، ییادگ 

سفن هب  دامتعا 

هک تسا  نیا  مالسا  یمومع  همانرب  هک  دش  هداد  رکذت  تاداقتعا »  » شخب رد  اهراب  ... 
249 ص : مالسا ، میلاعت 

. درواین ورف  میظعت  رس  دنکن و  شنرک  تسا ، ناهج  راگدرورپ  هک  يو  زج  یسک  هب  دتسرپن و  يار  یسک  هناگی ، يادخ  زج  ناسنا 
هب هچنآ  رگم  تسین ، مدـقت  قح  یـسک  رب  ار  یـسک  دـنروخیم و  يار  وا  يزور  دنـشابیم و  ادـخ  ناـگدرورپ  ناگدـیرفآ و  همه ، همه و 

. ددرگرب ادخ  يوس 
یلیاسو دنک و  هدافتـسا  هداد ، يو  هب  لاعاتم  يادخ  هک  یلالقتـسا  تبهوم  زا  دـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  سفن  هب  دـیاب  یناملـسم  درف  ره 

ادخ يارب  یکیرـش  زور  ره  هتـسب و  دیما  نارگید  هب  هک  نیا  هن  دـیامیپب ، يار  یگدـنز  هار  دزادـنا و  راک  هب  هتـشاد  ینازرا  يو  هب  هک  يار 
. دشارتب ياهزات  تب  دریگب و 

ناگیار شـشخب  هن  دربیم  يار  دوخ  جنرتسد  هرهب  هک  دنادب  دـیاب  يار و  مودـخم »  » نان هن  دروخیم  يار  دوخ  نان  هک  دـنادب  دـیاب  مداخ 
ای طوبرم  هرادا  ای  سییر  هیده  هیطع و  هن  دربیم ، يار  دوخ  راک  دزم  هک  دشاب  هتـشاد  نامیا  دیاب  يدنمراک  ره  ار ! دوخ  بابرا  ای  امرفراک 

كرش یگدرب  یتسپ و  نامه  نطاب  رد  هنرگو  دنک  شنرک  هتسب و  دیما  یسک  هب  ادخ  زج  دیابن  دازآ  ناسنا  هرخآلاب ، و  ار ! هعماج  ای  تلود 
. دنراد رهاظ  رد  ناتسرپ  تب  هک  تشاد  دهاوخ  يار 

دیما هب  هتخادـنا  راک  هب  يار  دوخ  یتاذ  تقایل  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  سفن  هب  داـمتعا  زا  دارم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  همتاـخ  رد 
. دنادب یقیقح  رثؤم  وزرآ و  دیما و  ره  ردصم  يار  دوخ  هدیرب  یلاعت  يادخ  زا  هکنیا  هن  دنیشنن  نارگید 

( هتسباو  ) یلاکتا یگدنز  راضم 

يدازآ لالقتسا و  تفارش  یناسنا و  راختفا  نداد  تسد  زا  تقیقح  رد  نتسیز ، نارگید  ینابیتشپ  دیما و  هب  ینعی  هتسباو )  ) یلاکتا یگدنز 
. دریگیم همشچرس  یتسپ ، يراوخ و  زا  هک  تسا  یعامتجا  ياهيراکتشز  هزب و  هنوگ  همه  أشنم  و 

هدارا تقیقح  رد  دزودیم ، نآ  نیا و  تسد  هب  مشچ  هتسشن  نارگید  دیما  هب  هک  یسک 
250 ص : مالسا ، میلاعت 

ره هب  دهد . ماجنا  ابیز  ای  تشز  لطاب  ای  قح  دنیوگب - دنهاوخب و  هچره  دیاب  دـنک . قلمت  دـیاب  دـشورفیم . هار  نیا  رد  يار  دوخ  روعـش  و 
چیه هب  يار  یناسنا  تاررقم  دودح و  همه  هرخآلاب  و  دوش . یـضار  ییاوران  متـس و  ره  هب  دیامن . یتسرپ  هناگیب  دـهد ، رد  نت  یگنن  راع و 

. درمش
تسا یناریقف  لاح  لماش  اهنت  تسا  یمالسا  تاررقم  ءزج  هک  ارقف ، لام  تدعاسم  تسا و  مارح  مالسا  رد  ترورـض  لاح  ریغ  رد  لاؤس » »

. دنتسه یعقاو  دنمزاین  دناهدنام و  زاب  راک  زا  ای  دنکیمن ، يربارب  ناشجراخم  اب  ناشراک  دزم  هک 
253 ص : مالسا ، میلاعت 

( لمع  ) ماکحا
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هراشا

ماکحا شخب 

شخب قالخا ، شخب  تاداقتعا ، شخب  دوشیم : میـسقت  شخب  هس  هب  مالـسا  میلاـعت  اهروتـسد و  میتفگ ، باـتک  همدـقم  رد  هک  يروط  هب 
کنیا میروآ ...  اج  هب  تسا ، يرادربنامرف  یگدنب و  هناشن  هزور  زامن و  دننام  هک  يار  یلامعا  دیاب  ادـخ  نتخانـش  زا  سپ  ینعی  ماکحا ... 

. تخادرپ میهاوخ  ماکحا  زا  رگید  یضعب  یلامجا  حیضوت  هب  سپس  و  داد . میهاوخ  حرش  يار  هزور  ياهروتسد  نآ  زا  دعب  زامن و  ماکحا 

زامن

هراشا

: دیامرفیم لاعاتم  دنوادخ 
[164 [؛» َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس * ِیف  ْمُکَکَلَس  ام  »

. میدناوخیمن زامن  ایند  رد  ام  هک  دوب  نآ  شتلع  دنیوگیم  درک ؟ یمنهج  ار  امش  زیچ  هچ  دنسرپیم : نایخزود  زا  یتقو 
، دوشیم لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوش ، ملاع  دنوادخ  هاگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  نید  نوتـس  زامن  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

وشوتسش یبآ  رهن  رد  هبترم  جنپ  يزور  هنابش  یسک  رگا  هک  روط  نامه  و  ددرگیمن » لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوشن ، لوبق  رگا  و 
254 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنکیم كاپ  هانگ  زا  ار  ناسنا  مه  هناگجنپ  ياهزامن  دنامیمن ، وا  ندب  رد  تفاثک  كرچ و  دنک ،
. دناوخیمن زامن  هک  تسا  یسک  دننام  دهدیمن ، تیمها  نآ  هب  یلو  دناوخیم ، زامن  هک  یسک  تسناد  دیاب  هتبلا 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
؛» َنوُهاس ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِّلَصُْمِلل * ٌْلیَوَف  »

. دننکیم تلفغ  ادخ  دای  زا  هک  ینارازگزامن  رب  ياو 
لماک روط  هب  ار  شدوجـس  عوکر و  یلو  دناوخیم ، زامن  رفن  کی  دندید  دـندش و  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 

«. تسا هتفرن  ایند  زا  ناملسم  دورب ، ایند  زا  لاح  نیا  رد  درم  نیا  رگا  : » دومرف ترضح  نآ  دهدیمن ، ماجنا 
و دـیوگیم ؟ نخـس  یـسک  هچ  اب  هک  دـشاب  هجوتم  زامن ، ندـناوخ  عقوم  رد  دروآ و  اج  هب  عوشخ  عوضخ و  اب  زامن  ناسنا  دـیاب  نیارباـنب ،

. ددرگ دنمهرهب  زامن  یلاع  جیاتن  زا  ات  دهد ، ماجنا  حیحص  روط  هب  ار  شلامعا  ریاس  دوجس و  عوکر و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

[165 [؛» ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  »
. درادیمزاب تسیاشان  تشز و  ياهراک  زا  ار  یمدآ  زامن 

. ددرگیمن اهيدب  درگ  هاگچیه  دنک ، تاعارم  رازگزامن  رگا  هک  تسا  يروط  زامن  بادآ  اریز  تسا ، روط  نیمه  هتبلا  و 
تسرد وا  زامن  دشاب ، شسابل  رد  یبصغ  خن  کی  رگا  یتح  دشابن ، یبصغ  رازگزامن  سابل  ناکم و  هک  تسا  نیا  زامن  بادآ  زا  یکی  اًلثم 

ار یـسک  قح  ای  دـیامن ، فرـصت  مارح  لام  رد  تسین  نکمم  دـنک ، باـنتجا  مارح  زا  ردـق  نیا  اـت  تسا  روبجم  هک  يرازگ  زاـمن  تسین و 
ریاس دسح و  صرح و  زا  یمدآ  هک  دوشیم  لوبق  یتروص  رد  زامن  زین  و  دنک . عیاض 
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255 ص : مالسا ، میلاعت 
نیا زا  ار  دوخ  هک  رازگزامن  تسا و  هلیذر  تافـص  لیبق  نیا  اهيدـب  همه  أشنم  هک  تسا  ملـسم  دـشاب و  رانک  رب  هلیذر  دنـسپان و  تاـفص 

بکترم دـنناوخیم ، زامن  هک  نیا  اب  مدرم  زا  یـضعب  رگا  و  دوب . دـهاوخ  رانکرب  اهيدـب  اـهیتشز و  همه  زا  ًاملـسم  دـنک  راـنکرب  تاـفص 
دوشیمن و لوبق  ناشزامن  هجیتن ، رد  دننکیمن و  راتفر  زامن  مزال  ياهروتـسد  هب  هک  تسا  نیا  شتلع  دنوشیم ، دنـسپان  تشز و  ياهراک 

. دننکیمن هدافتسا  نآ  یلاع  تارمث  زا 
رگا تسا و  هدرک  بجاو  نینمؤم  رب  ار  زامن  راضتحا - لاح  رد  یتح  لاح - ره  رد  هک  هداد  تیمها  زامن  هب  اجنآ  ات  مالـسا  سدـقم  عراش 

دناوخب هتـسشن  دیاب  دوش ، زجاع  نداتـسیا  زا  زامن  رد  رگا  دنارذگب و  بلق  زا  دیاب  دروایب ، نابز  هب  ار  زامن  ياهرکذ  هروس و  دمح و  دناوتن 
گنج و تلاح  رد  دوشیمن و  هتشادرب  ناسنا  زا  زامن  یلاح  چیه  رد  سپ  دناوخب . هدیباوخ  ار  زامن  دیاب  دشاب ، زجاع  مه  نتـسشن  زا  رگا  و 

دیاب تسه ، هک  یلاح  ره  هب  ناسنا  تسا و  طقاس  هلبق  هب  هجوت  دناوخ  زامن  هلبق  هب  ور  ناوتیمن  هک  يراچان  رارطضا و  ای  نمـشد ، زا  سرت 
. دهد ماجنا  ار  زامن 

بجاو ياهزامن 

رسپ رب  هک  ردام  ردپ و  ياضق  زامن  بجاو 5 . فاوط  زامن  تیم 4 . زامن  تایآ 3 . زامن  هیموی 2 . زامن  . 1 تسا : عون  شش  بجاو  ياهزامن 
. دوشیم بجاو  دهع ، مسق و  رذن و  ای  هراجا  هطساو  هب  هک  يزامن  تسا 6 . بجاو  رتگرزب 

زامن تامدقم 

هراشا

مهارف ات  هک  تسا  مزال  یتامدـقم  سدـقم ، تاذ  نآ  شتـسرپ  یگدـنب و  راهظا  ملاع و  دـنوادخ  ربارب  رد  روضح  ینعی  زاـمن ، ماـجنا  يارب 
بیترت هب  تامدقم  نیا  لیـصفت  و  هلبق . ناکم 5 . سابل 4 . تقو 3 . تراهط 2 . . 1 زا : دنترابع  تامدقم  نآ  تسین و  حیحـص  زامن  دـنوشن 

: دوشیم هتفگ 
256 ص : مالسا ، میلاعت 

تراهط لوا ،

هراشا

ندـب و دـهد و  ماجنا  ممیت ، ای  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  دراد ، هک  ياهفیظو  قباطم  ینعی  دـشاب ، تراهط  اـب  زاـمن  لاـح  رد  دـیاب  رازگزاـمن 
. دشابن تساجن »  » هب هدولآ  شسابل 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  زیچ  دنچ  تاساجن 
نآ زا  نوـخ  دـنربب ، ار  شگر  رگا  هک  یناوـیح  ینعی  تسا ؛ هدـنهج  نوـخ  ياراد  هک  یتـشوگ  مارح  ناوـیح  طـئاغ » لوـب و  - » مود لوا و 

« تشوگ مارح  ، » تساجن ندروخ  هطـساو  هب  يرگید  ناویح  اـی  غرم  رگا  هکلب  هریغ ، شوگرخ و  هاـبور و  هبرگ و  دـننام  دـنکیم ، نتـسج 
. تسا سجن  زین  نآ  طئاغ  لوب  دشاب ، هدش 

وم و مشپ و  دـننام  هک  هدرم  ناویح  زا  ییازجا  یلو  تشوگمارح - هچ  تشوگ و  لالح  هچ  دراد - هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  رادرم  موس -
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وم و مشپ و  دـننام  هک  هدرم  ناویح  زا  ییازجا  یلو  تشوگمارح - هچ  تشوگ و  لالح  هچ  دراد - هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  رادرم  موس -
. تسا كاپ  درادن  حور  نخان ،

. تشوگمارح هاوخ  دشاب و  تشوگ  لالح  هاوخ  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  مراهچ -
. دشابیم سجن  مه  اهنآ  رس  يوم  یتح  اهنآ  يازجا  همه  هک  ینابایب  كوخ  گس و  مشش - مجنپ و 

. دشاب عیام  لصا  رد  دنک و  تسم  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  وجبآ و  بارش و  متفه -

( اههدننک كاپ   ) تارهطم

: تسا هلمج  نآ  زا  دنیوگیم و  رهطم »  » دوشیم كاپ  تساجن  نآ  هلیسو  هب  هک  يزیچ  ره 
بآ  » اـب نیارباـنب  دـشاب ، قـلطم  بآ  هک  تسا  یتروـص  رد  نـیا  یلو  دـنکیم ، كاـپ  دـشاب ، هدـش  سجن  هـک  ار  يزیچ  ره  نآ  و  بآ : . 1

تساجن بالگ ، هناودنه و  بآ  دننام  فاضم »
257 ص : مالسا ، میلاعت 

[166 .] تسین حیحص  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  و  دوشیمن ، كاپ 
. دنکیم كاپ  ار  اپ  فک  شفک و  هت  نآ  و  نیمز : . 2

. دیامنیم كاپ  دنک ، کشخ  شبات  هلیسو  هب  هک  ار  سجن  ریصح  ای  نیمز و  نآ  و  باتفآ : . 3
. دیآرد یکاپ  زیچ  تروص  هب  دوش و  ضوع  سجن  زیچ  سنج »  » ینعی هلاحتسا : . 4

! دوش کمن »  » دتفیب و رازکمن  رد  گس »  » هک نآ  دننام 
نوخ ندش  لقتنم  دننام  دورب : درادن ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ندب  هب  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ای  ناسنا  ندب  نوخ  ینعی  لاقتنا : . 5

! اهنیا دننام  سگم و  هشپ و  ندب  هب  ناسنا  ندب 
فرطرب زا  دعب  دـش ، دولآ  نوخ  ناسنا  ینیب  لخاد  ای  ناویح  تشپ  رگا  اًلثم  ناسنا ؛ نطاب  ناویح و  رهاظ  زا  تساجن  نیع  ندـش  فرطرب  . 6

. درادن ندیشک  بآ  هب  جایتحا  دوشیم و  كاپ  شندش ،
هک دوش  ناملـسم  يرفاک  هک  نآ  دـننام  دوش . كاپ  رگید ، سجن  زیچ  ندـش  كاپ  هطـساو  هب  یـسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  تیعبت  تیعبت : . 7

. دوشیم كاپ  وا  زا  تیعبت  هب  مه  وا  دنزرف 
ود ندیشوج ، هلیسو  هب  هک  نآ  زا  دعب  دوشیم و  سجن  دیایب ، شوج  روگنا  بآ  رگا  هک  روگنا  بآ  موس  مود  ندش  مک  ینعی  ناصقن : . 8

. دوشیم كاپ  هدنامیقاب  دش  راخب  نآ  موس 
258 ص : مالسا ، میلاعت 

نآ ماکحا  وضو و 

تـسا بحتـسم  زین  و  دـنادرگب - ناـهد  رد  كاـپ  بآ  ینعی  دـنک - هضمـضم »  » دـیامن و كاوـسم  ناـسنا  وـضو  زا  شیپ  تـسا  بحتــسم 
. دشکب الاب  ینیب  رد  كاپ ، بآ  ینعی  دیامن ، قاشنتسا » »

حسم ار  اهاپ  تشپ  رـس و  يولج  تسـش و  ناتـشگنارس ، ات  جنرآ  زا  ار  اهتسد  هناچ و  ات  رـس ، يوم  هاگنتـسر  زا  ار  تروص  دیاب  وضو  رد 
: دوش تاعارم  وضو  رد  دیاب  زیچ  دنچ  نیا  و  درک .

. دنشاب كاپ  وضو  ياضعا  . 1
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. دشاب حابم  قلطم و  كاپ و  وضو  بآ  . 2
. تسین حیحص  دریگب ، وضو  يرگید  روظنم  ای  ندش  کنخ  يارب  رگا  سپ  دوش ، ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  دیاب  وضو  ینعی  ّتین ، . 3

. درک حسم »  » ار اهاپ  دعب  رس و  نآ ، زا  سپ  تسش و  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار ، تسد  دعب  تروص ، دیاب  لوا  ینعی  بیترت ، . 4
ندرک حـسم  ای  نتـسش  عقوم  رد  هک  دـنزادنین  هلـصاف  يردـق  هب  اهنآ  نیب  دـهد و  ماـجنا  مه  رـس  تشپ  ار  وضو  لاـعفا  ینعی  تـالاوم ، . 5

دایز ترارح  ای  اوه  يامرگ  هطساو  هب  یلو  دروآ ، اج  هب  مه  رس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  رگا  یلو  دشاب ، هدش  کشخ  یلبق  وضع  يوضع ،
. تسا حیحص  وا  يوضو  دوش ، کشخ  تبوطر  اهنیا  دننام  ندب و 

يولج رس ، رگید  ياهاج  يوم  رگا  یلو  تسا ، حیحص  مه  رـس  يولج  يوم  رب  هکلب  دشاب ، نآ  تسوپ  رب  رـس » حسم   » تسین مزال  هرـصبت :
دیاب دزیریم ، تروص  هب  دنک  هناش  اًلثم  رگا  هک  دشاب  دنلب  يردق  هب  رـس  يولج  يوم  رگا  زین  دـننزب و  بقع  ار  اهنآ  دـیاب  دوش ، عمج  رس 

. دنیامن حسم  رس  تسوپ  رب  هدرک  زاب  ار  رس  قرف  ای  دننک  حسم  ار  اهوم  نییاپ  تمسق 
259 ص : مالسا ، میلاعت 

وضو تالطبم 

: تسا زیچ  تشه  اهنآ  دنیوگ و  تالطبم »  » دنکیم لطاب  ار  وضو  هک  ار  ییاهزیچ 
رگید ياج  جرخم  یحارج ، تلاسک و  رثا  رد  ای  دـنیآ  نوریب  یلومعم  لحم  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  داب )  ) حـیر طئاغ 3 . لوب 2 . . 1

دونـشب شوگ  یلو  دـنیبن ، مشچ  رگا  نیاربانب  دونـشن  شوگ  دـنیبن و  مشچ  نآ  هطـساو  هب  هک  یباوخ  یتسم 6 . یشوهیب 5 . . 4 دشاب . هدش 
نآ هب  تاقوا  یضعب  رد  نانز  هضاحتسا - زین  درک و  لسغ  دیاب  اهنآ  يارب  هک  يرگید  ياهزیچ  تبانج و  یگناوید 8 . . 7 دوشیمن . لطاب 

. دنکیم لطاب  ار  وضو  دنوشیم - التبم 

لسغ

. یسامترا یبیترت و  داد : ماجنا  ناوتیم  عون  ود  هب  ار  لسغ 
. دریگ ماجنا  بیترت  هب  هک  ندب ، پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  نتسش  زا : تسا  ترابع  یبیترت »  » لسغ

. درب ورف  بآ  رد  هبترم  کی  ار  ندب  همه  ناسنا  هک  تسا  نآ  یسامترا »  » لسغ
: تسا عون  تفه  بجاو  ياهلسغ  رایسب و  مالسا  عرش  رد  بحتسم  ياهلسغ  بحتسم ، بجاو و  تسا : مسق  ود  رب  لسغ 

دیاب دیامن  سم » ، » دناهدادن شلـسغ  هدش و  درـس  هک  ار  ياهدرم  ندـب  ناسنا  رگا  هک  تیم ، سم  لسغ  تیم 3 . لسغ  تبانج 2 . لسغ  . 1
. هضاحتسا لسغ  سافن 7 . لسغ  ضیح 6 . لسغ  دنک 5 . لسغ  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  رذن  دنک 4 . لسغ 

. تسا نانز  يارب  طقف  رخآ  لسغ  هس  و  نانز ، نادرم و  يارب  لوا  لسغ  راهچ 
: تسا رارق  نیا  زا  دشابیم ، مارح  بنج »  » رب هک  ییاهزیچ 

هنیدم 3. دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  ندش  لخاد  مالسلا 2 . مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  ادخ و  مسا  نآرق و  طخ  اب  ندب  سمل  ای  ندز  تسد  . 1
رد يزیچ  نتشاذگ  رگید و  دجاسمرد  فقوت 

260 ص : مالسا ، میلاعت 
تبانج ماکحا  ریاس  . ) هدجس مح  لیزنت و  ءارقا و  مجنلاو و  هروس  ینعی : دراد  بجاو  هدجس  هک  ياهروس  راهچ  زا  یکی  ندناوخ  اهنآ 4 .
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(. دروآ تسد  هب  دیاب  هیلمع  ياههلاسر  زا  ار  هضاحتسا  سافن و  ضیح و  و 
. دشابن ندب  رد  بآ  ندیسر  زا  مه  یعنام  دشاب و  كاپ  لسغ ، زا  شیپ  ندب  دیاب  تسا و  مزال  تین  وضو ، دننام  مه  لسغ  رد  هرصبت -

ممیت

دیاب دهد ، ماجنا  ار  لسغ  ای  وضو  نآ  دننام  زامن و  يارب  دناوتن  اهنیا ، دـننام  بآ و  نتـشادن  ای  ضرم  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  ناسنا  رگا 
. دنک ممیت 

ممیت روتسد 

: تسا بجاو  زیچ  راهچ  ممیت  رد 
. تین لوا -

. تسا حیحص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  ای  كاخ ، رب  مه  اب  تسد  ود  فک  ندز  مود -
يور اهتسد  هک  تسا  رتهب  ینیب و  يالاب  اهوربا و  ات  دیوریم ، رـس  يوم  هک  ییاج  زا  یناشیپ  مامت  هب  تسد  ود  ره  فک  ندیـشک  موس -

. دوش هدیشک  مه  اهوربا 
رد پچ . تسد  تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک  ندیـشک  نآ ، زادـعب  تسار و  تسد  تشپ  ماـمت  هب  پچ  تسد  فک  ندیـشک  مراـهچ -

تـشپ دـنزیم و  نیمز  هب  ار  اهتسد  رگید  هبترم  کی  دـشاب  لسغ  زا  لدـب  ممیت  رگا  یلو  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  وضو ، زا  لدـب  ممیت 
. دیامنیم حسم  ار  اهتسد 

ممیت ماکحا 

هب دیاب  دشابن ، مه  نآ  رگا  خولک و  هب  دوبن  گیر  رگا  گیر و  هب  دوشن ، ادیپ  كاخ  رگا  . 1
261 ص : مالسا ، میلاعت 

. دومن ممیت  هدش ، عمج  ییاج  رد  هک  يرابغ  درگ و  هب  دیاب  دشابن ، اهنیا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  درک و  ممیت  گنس 
. تسین حیحص  رگید ، یندعم  ياهزیچ  چگ و  رب  ممیت  . 2

يرادیرخ ار  بآ  دیاب  هکلب  دنک ، ممیت  ناوتیمن  دـیامن  يرادـیرخ  ناوتب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دنـشورفب ، نارگ  تمیق  هب  ار  بآ  رگا  . 3
. دهد ماجنا  ار  لسغ  وضو و  هدومن و 

تقو مود ،

هزادـنا هب  هک  یتقو  ات  تسا  [ 167] رهظ لوا  زا  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  دـنراد  یکرتشم  صوصخم و  تقو  مادـک  ره  رـصع  رهظ و  زامن 
. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، تقو  نیا  رد  ار  رصع  زامن  مه  ًاوهس  یسک  رگا  هک  درذگب  رهظ  زامن  ندناوخ 

زامن عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب ، هدنام  برغم  هب  تقو  رـصع  زامن  ندناوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا  یعقوم  رـصع ، زامن  صوصخم  تقو 
، رـصع زامن  صوصخم  تقو  رهظ و  زامن  صوصخم  تقو  نیب  ام  و  دناوخب . ار  رـصع  زامن  دـیاب  هدـش و  اضق  وا  رهظ  زامن  دـناوخن  ار  رهظ 
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حیحص شزامن  دناوخب ، رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  رصع  زامن  مامت  تقو  نیا  رد  ًاهابتشا  یـسک  رگا  هک  تسا  رـصع  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو 
. دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  رهظ  زامن  دیاب  تسا و 

. دنراد یکرتشم  صوصخم و  تقو  مادک  ره  مه  اشع  برغم و  زامن 
262 ص : مالسا ، میلاعت 

تقو و  درذـگب . زاـمن  تعکر  هس  ندـناوخ  هزادـنا  هـب  برغم  زا  هـک  یتـقو  اـت  تـسا  برغم  لوا  زا  [ 168 «] برغم  » زاـمن صوصخم  تقو 
زامن عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب ، هدـنام  [ 169] بش فصن  هب  اشع  زامن  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا  یعقوم  اشع »  » زاـمن صوصخم 

. دناوخب ار  برغم  زامن  نآ  زا  دعب  اشع و  زامن  لوا  دیاب  دشاب ، هدناوخن  ار  برغم 
زامن ًاهابتشا  تقو  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  زامن  ود  نیا  كرتشم  تقو  اشع ، زامن  صوصخم  تقو  برغم و  زامن  صوصخم  تقو  نیب 

. دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  برغم  زامن  دیاب  تسا و  حیحص  شزامن  دناوخب ، برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع 
. باتفآ ندمآ  نوریب  ات  تسا  قداص » [ 170] رجف  » لوا زا  حبص  زامن  تقو 

سابل موس ،

: دراد طرش  دنچ  رازگزامن  سابل 
. دشاب یضار  نآ  رد  ندناوخ  زامن  هب  شبحاص  تسین ، شدوخ  لام  رگا  ای  دشاب ، رازگزامن  دوخ  لام  ینعی  دشاب ، حابم  هک  نآ  . 1

. دشابن سجن  . 2
. تشوگ مارح  ای  تشوگ  لالح  ناویح  زا  هاوخ  دشابن . رادرم  تسوپ  . 3

. دناوخ زامن  دوشیم  زخ »  » سابل اب  یلو  دشابن ، تشوگ  مارح  ناویح  كرک  وم و  ای  مشپ  زا  . 4
ار دوخ  مه  الط  اب  دشابن و  فابالط  مشیربا و  شسابل  تسا ، درم  رازگزامن  رگا  . 5

263 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسا مارح  نادرم  يارب  الط ، هب  ندرک  تنیز  یمشیربا و  سابل  ندیشوپ  مه  زامن  ریغ  رد  دنکن و  تنیز 

ناکم مراهچ ،

: دراد طرش  دنچ  دناوخیم  زامن  نآ  رد  هک  ییاج  ینعی  رازگزامن ، ناکم 
. دشاب حابم  . 1

درادـن و یعنام  دـناوخب  زامن  دراد ، تکرح  هک  یتشک  امیپاوه و  لیبموتا و  دـننام  هک  ییاج  رد  دـشاب ، راچان  رگا  دـشاب و  تکرح  یب  . 2
. ددرگرب هلبق  فرط  هب  دننک ، تکرح  رگید  فرط  هب  هلبق  زا  اهنآ  هچنانچ 

رگا دنراذگیم  نآ  رب  ار  یناشیپ  هک  ییاج  یلو  دسرب ، وا  سابل  ای  ندب  هب  نآ  تبوطر  هک  دـشابن  رت  يروط  هب  تسا ، سجن  ناکم  رگا  . 3
. تسا لطاب  زامن  دشاب ، مه  کشخ  هک  یتروص  رد  دشاب ، سجن 

. دشابن رتدنلب  ای  رتتسپ  هتسب ، تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا  ياپ  ناتشگنارس  اهوناز و  ياج  زا  یناشیپ  ياج  . 4

هلبق مجنپ ،

ای دتسیاب  يروط  رگا  تسا  رود  هک  یـسک  یلو  دناوخ ، زامن  نآ  يور  هب  ور  دیاب  تسا و  هلبق » ، » دراد رارق  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناخ 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


هلبق هب  ور  دیاب  تاناویح ، ندیربرس  دننام  هک  يرگید  ياهراک  تسا  نینچمه  تسا و  یفاک  دناوخیم ، زامن  هلبق  هب  ور  دنیوگب  هک  دنیشنب 
. دریگ ماجنا 

رگا دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دناوخب  يروط  تسار ، يولهپ  هب  زامن  لاح  رد  دیاب  دناوخب ، زامن  دناوتیمن  مه  هتسشن  هک  یسک 
هب دیاب  دناوتیمن ، مه  ار  نیا  رگا  دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دباوخب  يروط  پچ  يولهپ  هب  دیاب  تسین ، نکمم 

264 ص : مالسا ، میلاعت 
. دشاب هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروط  هب  دباوخب  تشپ 

ياههار زا  ای  نانآ  ياهربق  ای  ناناملـسم  بارحم  زا  هک  ینامگ  هب  دـیاب  تسا ؟ فرط  مادـک  هلبق  هک  دـمهفن  قیقحت ، زا  دـعب  رازگزامن  رگا 
. دیامن لمع  دیآیم ، تسد  هب  رگید 

زامن تانراقم 

: تسا زیچ  هدزای  دشابیم ، بجاو  زامن  رد  هک  ییاهراک  ینعی  زامن  تانراقم 
: مشش عوکر . مجنپ : تئارق . مراهچ : مایق . موس : مارحالاریبکت . مود : تین . لوا :

. دزادنین سپ  شیپ و  دناوخب و  هدش ، نیعم  هک  يروتسد  هب  ار  زامن  يازجا  ینعی  بیترت . مهن : مالس . متشه : دهشت . متفه : هدجس .
اهنآ نیب  دروآ و  اج  هب  مه  رـس  تشپ  ار  زامن  يازجا  ینعی  تالاوم ، مهدزاـی : دـناوخب . شمارآ  راـقو و  اـب  ار  زاـمن  ینعی  هنینأـمط ، مهد :

. دزادنین هلصاف 
یتروص رد  طقف  تسین و  نکر  هیقب  تسا و  لطاب  زامن  دوش ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  ای  ًادمع  رگا  هک  تسا  نکر » ، » زیچ هدزای  نیا  زا  زیچ  جنپ 

. ددرگ دایز  ای  مک  ًادمع  هک  دوشیم  لطاب  زامن 

زامن ناکرا 

هراشا

ود عوکر 5 . عوکر 4 . هب  لـصتم  ماـیق  مارحـالاةریبکت و  نتفگ  عقوم  رد  ماـیق  مارحالاةریبکت 3 . تین 2 . زا 1 . تسا  ترابع  زاـمن  ناـکرا 
. هدجس

تّین . 1

دوخ بلق  زا  ار  تین  تسین  مزال  دروآ و  اج  هب  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ،»  » دـصق هب  ار  زاـمن  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ّتین 
: دیوگب نابز  هب  اًلثم  ای  دنارذگب ،

!«. هَّللا یلإ  ًۀبرق  مناوخیم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  »
265 ص : مالسا ، میلاعت 

مارحالا ةریبکت  . 2

دننام ییاـهزیچ  ریبکت ، نیا  نتفگ  هطـساو  هب  نوچ  دوشیم و  عورـش  زاـمن  ربکا ، هَّللا  نتفگ  تین و  نتـشاد  اـب  هماـقا ، ناذا و  نتفگ  زا  سپ 
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رد تسا  بحتـسم  دنیوگیم و  مارحالا » ةریبکت   » ار ریبکت  نیا  دوشیم ، مارح  ندومن ، هلبق  هب  تشپ  ندرک و  هدنخ  ندـیماشآ و  ندروخ و 
. میزادنیب رس  تشپ  هدرمش و  کچوک  ار  وا  ریغ  هدروآ و  رظن  رد  ار  ادخ  یگرزب  لمع ، نیا  اب  میربب و  الاب  ار  اهتسد  ریبکت ، نتفگ  عقوم 

مایق . 3

نکر عوکر ، زا  دـعب  مایق  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رد  مایق  یلو  تسا  نکر  عوکر ، هب  لصتم  ماـیق  مارحـالاةریبکت و  لاـح  رد  ماـیق 
هب هچنانچ  دورب و  عوکر  هب  دعب  دتسیاب  دیاب  دیایب ، شدای  هدجس  هب  ندیسر  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  عوکر  یـسک  رگا  نیاربانب  تسین .

. تسا لطاب  شزامن  هدادن ، ماجنا  ار  عوکر  هب  لصتم  مایق  نوچ  ددرگرب ، عوکر  لاح  هب  یگدیمخ  روط 

عوکر . 4

ناحبس  » هبترم کی  عوکر  رد  دنیوگیم . عوکر »  » ار ملع  نیا  دسرب و  وناز  هب  اهتسد  هک  دوش  مخ  يردق  هب  دیاب  تئارق ، ندناوخ  زا  دعب 
. دورب هدجس  هب  دعب  دنتسیاب  اًلماک  دیاب  عوکر ، زا  سپ  تفگ . دیاب  هَّللا » ناحبس   » هبترم هس  ای  هدمحب » میظعلا و  یبر 

هدجس . 5

یلعالا و یبر  ناحبـس   » هبترم کـی  دراذـگب و  نیمز  رب  ار  اـهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رـس  اهونازرـس و  اـهتسد و  یناـشیپ و  ینعی  هدـجس ،
. دیوگب هَّللا » ناحبس   » هبترم هس  ای  هدمحب »

266 ص : مالسا ، میلاعت 
. دیامنیم رارکت  ار  هقباس  رکذ  هتفر  هدجس  هب  هبترم  ود  دنیشنیم و  دعب 

« یندـعم یکاشوپ و  یکاروخ و   » ياهزیچ رب  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  دـشاب  يزیچ  ای  نیمز  دـیاب  دراذـگیم ، نآ  رب  ار  یناـشیپ  هک  یلحم 
. تسین زیاج  هدجس 

مالس دهشت و 

عوکر و زا  سپ  هداد و  ماجنا  ار  [ 171] تونق دناوخیم و  ار  هروس  دمح و  هتساخرب و  هدجس  ود  ماجنا  زا  سپ  تسا ، یتعکر  ود  زامن  رگا 
دمح هروس  دزیخیمرب و  دهـشت  زا  سپ  تسا ، یتعکر  هس  زامن  رگا  دهدیم و  [ 173] مالس ار  زامن  دناوخیم و  ار  [ 172] دهشت هدجس  ود 

ار مالس  دهـشت ، هدجـس و  ود  عوکر و  زا  دعب  و  ربکا ، هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  هَّللدمحلا و ال  هَّللا و  ناحبـس  دیوگیم : هبترم  هس  ای  هدناوخ  ار  اهنت 
. دهدیم مالس  ار  زامن  دهشت  زا  دعب  هداد و  ماجنا  موس  تعکر  لثم  ار  مراهچ  تعکر  تسا ، یتعکر  راهچ  زامن  هچنانچ  دهدیم و  ماجنا 

تایآ زامن 

مه یسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  هچ  رگا  هام ، نتفرگ  مود : دیشروخ . نتفرگ  لوا - دوشیم : بجاو  زیچ  راهچ  هطساو  هب  تایآ  زامن 
هک یتروص  رد  اهنیا  دننام  خرس و  هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و  مراهچ : دسرتن . مه  یسک  هچ  رگا  هلزلز ، موس : دسرتن . نآ  زا 

267 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنسرتب مدرم  رتشیب 
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تایآ زامن  روتسد 

دمح کی  دیوگب و  ریبکت  تین ، زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  روتـسد  دراد و  عوکر  جـنپ  تعکر ، ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تایآ  زامن 
هبترم جنپ  ات  دور ، عوکر  هب  دناوخب و  هروس  کی  دمح و  کی  هرابود  درادرب و  عوکر  زا  رس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  مامت  هروس  کی  و 

دناوخب و دهـشت  دروآ و  اج  هب  لوا ، تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  دیامن و  هدجـس  ود  مجنپ ، عوکر  زا  ندش  دنلب  زا  دـعب  و  ... 
. دهد مالس 

زا رتشیب  ای  هیآ  کی  دنک و  تمـسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياههیآ  دـمح ، ندـناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد 
دور و عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  ناـمه  زا  ار  مود  تمـسق  دـناوخب ، دـمح »  » هک نیا  نودـب  دزیخرب و  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  نآ 

روتـسد نیمه  هب  ار  مود  تعکر  دنک و  هدجـس  ود  دور و  عوکر  هب  نآ ، زا  دعب  دیامن و  مامت  ار  هروس  مجنپ ، عوکر  زا  شیپ  ات  روط  نیمه 
. دیامن مامت  ار  زامن  دهد و  ماجنا 

رفاسم زامن 

: دناوخب تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  طرش  شش  اب  تسا  رفاسم  هک  یسک 
. ددرگرب خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  دهاوخب  ای  دشابن ، خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس  . 1

. دشاب هتشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  ترفاسم  لوا  زا  . 2
. ددرگنرب دوخ  دصق  زا  هار  نیب  رد  . 3

. دشابن تیصعم  رفس  شرفس  . 4
رد زور  هد  هک  نآ  رگم  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  دیاب  هدننار ) دننام   ) تسا رفـس »  » وا لغـش  هک  یـسک  سپ  دـشابن . ترفاسم »  » وا لغـش  . 5

هس ات  تروص  نیا  رد  هک  دنامب  دوخ  لزنم 
268 ص : مالسا ، میلاعت 

. دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  هک  هبترم 
دنیبن و ار  رهـش  راوید  هک  دوش  رود  يردق  هب  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  ییاج  ای  شنطو  زا  ینعی  دـسرب ، صخرت  دـح  هب  . 6

. دونشن ار  اجنآ  ناذا  يادص 

تعامج زامن 

يزامن ربارب  رازه  نیدنچ  تعامج  زامن  باوث  دنناوخب و  مه  رانک  رد  یعمج و  تلاح  هب  ار  هیموی  ياهزامن  ناناملـسم  هک  تسا  بحتـسم 
. دوش هدناوخ  يداُرف »  » ییاهنت و هب  هک  تسا 

تعامج زامن  طیارش 

مه وا  ماما  تسا ، درم  مومأم  رگا  دناوخب و  حیحـص ، روط  هب  ار  زامن  دـشاب و  هداز  لالح  لداع و  نمؤم و  فلکم و  دـیاب  تعامج  ماما  . 1
. دشاب درم  دیاب 

، نآ دـننام  هدرپ و  ندوب  دـشاب ، نز  مومأم  رگا  یلو  دوش ، ماما  ندـید  زا  عنام  هک  دـشابن  يرگید  زیچ  ای  هدرپ  مومأـم ، ماـما و  نیب  دـیاب  . 2
. درادن یلاکشا 
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. درادن یلاکشا  دشاب ، رتدنلب  رتمکای - تشگنا  راهچ  اًلثم  یمک - یلیخ  رادقم  رگا  یلو  دشابن ، مومأم  ياج  زا  رتدنلب  ماما  ياج  . 3
. دتسیاب وا  يواسم  ای  ماما ، زا  رتبقع  دیاب  مومأم  . 4

تعامج زامن  ماکحا 

، دشاب ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  وا ، مود  ای  لوا  تعکر  رگا  یلو  دناوخب ، شدوخ  ار  زامن  زیچ  همه  هروس ، دـمح و  زاریغ  دـیاب  مومأم  . 1
عوکر رد  ار  دوخ  دناوخب و  ار  دمح  طقف  دیاب  دسریمن ، ماما  عوکر  هب  هروس  ندناوخ  هطـساو  هب  رگا  دناوخب و  مه  ار  هروس  دمح و  دیاب 

. دنک مامت  ار  زامن  يداُرف  دصق  هب  دیاب  دیسرن ، رگا  دناسرب و  ماما  هب 
269 ص : مالسا ، میلاعت 

ار زامن  مالس »  » و مارحالاةربکت »  » یلو دروآ ، ياج  هب  ماما ، زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  ار  زامن  رگید  ياهراک  دوجس و  عوکر و  دیاب  مومأم  . 2
. دیوگب ماما  دعب  زا  دیاب  ًامتح 

. دوشیم باسح  تعکر  کی  تسا و  حیحص  شزامن  دسرب ، ماما  عوکر  هب  دنک و  ادتقا  تسا ، عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  . 3
270 ص : مالسا ، میلاعت 

هزور

هراشا

نامرف تعاطا  يارب  ینعی  دریگب . هزور  ار  ناضمر »  » هاـم هک  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب  تسا و  هزور »  » مالـسا سدـقم  نید  عورف  زا  یکی 
. دیامن يراددوخ  هزور - تارطفم  دنکیم - لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  برغم - باتفآ - بورغ  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع ، دنوادخ 

يازج شاداپ و  تسا . لـئاق  یناوارف  شزرا  سدـقم ، لـمع  نیا  يارب  مالـسا  تساهتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  رایـسب  مالـسا ، نید  رد  هزور 
دوخ هب  ار  نآ  شاداپ  دیامرف ، نییعت  ار  هزور  يازج  باوث و  هزادنا  هک  نآ  نودب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مهم  يردق  هب  مالـسا ، رد  هزور 

. دهدیم تبسن 
: دومرف دنوادخ  دیامرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هب يزجأ  انأ  َو  یل  موّصلا 
. داد مهاوخ  ار  نآ  شاداپ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور 

زا حور  یکاـپ  رد  زین  سفن و  تاوهـش  و  اـهسوه ، اـهوزرآ ، یگدـنب ، زا  ناـسنا  نتخاـس  دازآ  رد  دوـخ ، هب  صوـصخم  طیارـش  اـب  هزور 
. دراد يرثؤم  هداعلا  قوف  شقن  هانگ ، ياهیگدولآ 

درادـب و هزور  نآ  زور  سک  ره  تسا ، ناضمر  هام  نیا  رباج  يا  دومرف : يراصنا » هَّللادـبع  نب  رباـج   » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
مارح و زا  ار  مکش  دنامب ، رادیب  ادخ  دای  هب  نآ  بش  رد 

271 ص : مالسا ، میلاعت 
. دوریم نوریب  هام  نیا  زا  هک  نانچمه  دوشیم ، جراخ  ناهانگ  زا  دراد ، هگن  ار  دوخ  نابز  دنک و  ظفح  یگدولآ  زا  ار  دوخ  نماد 

رباج يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا ؟ يربخ  وکین  هچ  ربخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  رباج 
! تسا تخس  ردقچ  نآ  طیارش 
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«. منهج شتآ  ربارب  رد  تسا  یمکحم  رپس  هزور  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ادخ هام  ناضمر 

مان یلو  تسا ، هدمآ  ناضمر  هام  دروم  رد  نآرق » توالت  راهب   » و كرابم » هام  : » دننام یبلاج  هدیدنسپ و  رایسب  ياهمان  یمالسا  تیاور  رد 
. تسا هتفر  راک  هب  ناضمر  هام  هرابرد  هک  تسا  يریبعت  نیرتابیز  مان و  نیرتیلاع  ادخ » هام  »

تیزم و دوخ ، نیا  تسا و  هدـش  هدـیمان  ادـخ » هام   » دراد هک  یتیمها  تهج  هب  هاـم  نیا  یلو  تسادـخ ، هاـم  اـههام ، همه  هک  نآ  اـب  يرآ ،
. تسا هدیدرگ  لزان  دیجم - نآرق  ینامسآ - باتک  نیرتگرزب  هام  نیا  رد  و  تسا . هدیشخب  هام  نیا  هب  ياهژیو  تیناحور 

حور رد  ياهژیو  يافـص  تینارون و  دوشیم . هدوشگ  شناگدـنب  يور  هب  راگدرورپ  تمحر  ياهرد  ناضمر ، كرابم  هاـم  ندیـسر  ارف  اـب 
. ددرگیم رادومن  ناراد  هزور  رد  یصاخ  یگدامآ  قالخا ، حالصا  سفن و  بیذهت  تدابع و  يارب  دیآیم و  دیدپ  ناسنا 

: دومرف نینچ  ادخ » هام   » شزرا تمظع و  هرابرد  نابعش ، هام  هعمج  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. تساـههام نیرتـهب  راـگدرورپ  دزن  رد  هـک  یهاـم  تـسا ، هدروآ  يور  امـش  هـب  شزرمآ  تـمحر و  تـکرب و  هارمه  ادـخ  هاـم  مدرم ! يا  »

توعد ادـخ  ینامهم  هب  نآ  رد  هک  تسا  یهام  تسا . تاعاس  نیرتهب  شتاعاس  اهبش و  نیرتهب  شیاهبش  اـهزور و  نیرتهب  شیاـهزور 
. دیاهتفرگ رارق  وا  تمارک  فطل و  دروم  دیاهدش و 

دهاوخ تدابع  رجا  ناتباوخ  ادخ و  رکذ  حیبست و  باوث  امش  سفنت  هام ، نیا  رد 
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قدص يور  زا  سپ ، دنکیم . باجتسم  ار  امش  ياعد  دنوادخ  دنیـشنب  وا  هناتـسآ  رب  دیرآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  هاگ  ره  هام  نیا  رد  تشاد .
. دنک تیانع  نآرق  ندناوخ  هزور و  نتفرگ  قیفوت  ار  امش  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  كاپ  یبلق  اب  افص  و 

«. دنامب مورحم  ادخ  تمحر  شزرمآ و  زا  تکرب ، اب  ضیفرپ و  هام  نیا  رد  هک  تسا  سک  نآ  تخبدب  اریز  »

اوقت لماع  هزور 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
[174 [؛» َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

. دیوش راکزیهرپ  امش  ات  میدوب ، هدرک  بجاو  زین  هتشذگ  ماوقا  رب  ار  هزور  هکنانچ  میدرک  بجاو  امش  رب  ار  هزور  نانمؤم  يا 
يارب یلماک  هنیمز  هام ، کی  نتفرگ  هزور  اب  ناناملسم  دیریگب . هزور  ناضمر - هام  مامت - هام  کی  ات  دهدیم  نامرف  دوخ  ناوریپ  هب  مالسا 

يراددوخ نت ، یعیبط  ياههتـساوخ  ماجنا  زا  ناسنا  هاگ  ره  اریز  دـنزاس . مهارف  شیوخ  رد  نآ  لماک  يانعم  هب  اوقت ، تلاح  ندـمآ  دـیدپ 
[175 .] دروآ لمع  هب  يراددوخ  سفن  ياوه  يوریپ  زا  دناوتیم  یبوخ  هب  درک ،

ص272 مالسا ؛  میلاعت 
روتسد هکلب  دنادیمن ، یفاک  ار  ندیماشآ  ندروخ و  زا  يراددوخ  اهنت  هزور ،»  » لمع رد  یلامک ، هلحرم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  هتب 

شکرـس ياـهسوه  یناطیـش و  ياـههسوسو  هب  ار  وا  اـی  تسا و  هاـنگ  باـکترا  یگدولآ و  بجوـم  هک  هچ  ره  زا  راد  هزور  هک  دـهدیم 
. دنک كاسما  دهدیم ، قوس  یناسفن 
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هزور تارطف 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنکیم و  لطاب  ار  هزور  زیچ  دنچ 
: دننام دشابن ؛ لومعم  زیچ ، نآ  ندیماشآ  ندروخ و  هچ  رگا  ندیماشآ ، ندروخ و  . 1

 .... تخرد و هریش  كاخ و 
. دنکیم لطاب  ار  هزور  عامج ، . 2

. دیآ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  ینعی  انمتسا ، . 3
. ربمغیپ نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  نتسب  غورد  . 4

. قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندیناسر  . 5
. بآ رد  رس ، مامت  ندرب  ورف  . 6

. حبص ناذا  ات  سافن ، ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  . 7
. ناور ياهزیچ  اب  ندرک  هلاما  . 8

. دشاب دمع  يور  زا  رگا  ندرک  یق  . 9
. دوش هعجارم  هیلمع »  » ياههلاسر هب  دیاب  لئاسم ، نیا  رتشیب  حرش  يارب 
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عیب

هراشا

، دوشیم هدـیمان  هدنـشورف »  » هک الاک ، کلام  هک  وحن  نیا  هب  رگید ...  یلام  اب  تسا  یلاـم  هضواـعم  شورف و  ياـنعم  هب  عیب  تسیچ -؟ عیب 
لباقم رد  دوشیم ، هدیمان  رادیرخ »  » هک زین  فرط  دنک و  راذـگاو  فرط  هب  دـنکیم ، تفایرد  هک  یلوپ  لباقم  رد  ار  دوخ  يالاک  تیکلام 

! دراد ینازرا  هدنشورف  هب  ار  دوخ  لوپ  الاک  تفایرد 
طیارـش دیاب  نیاربانب ، دـشابیم و  رادـیرخ - هدنـشورف و  فرط - ود  هب  دـنمزاین  دوخ  ققحت  رد  تسا و  دوقع  زا  عیب » ، » تسادـیپ هک  نانچ 

. دشاب اراد  رایتخا ، دصق و  لقع و  غولب و  دننام  ار  دوقع  یمومع 
. دنز مه  هب  ار  نآ  دناوتیمن  رادیرخ - ای  هدنشورف  نیدقاعتم - زا  یکی  دقع ، ققحت  زا  سپ  ینعی  تسا ، همزال » دوقع   » زا عیب  عیب - موزل 

وا هجوتم  یهجوت  لباق  ررـض  دوریم و  رادـیرخ  ای  هدنـشورف  رـس  هـالک  هابتـشا  اـی  تلفغ  رثا  رد  عیب  ماـجنا  زا  یهاـگ  هک  نیا  هب  رظن  یلو 
هدز تسد  رما  ود  هب  هدـسفم  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  عراش  تسا ، یمومع  حـلاصم  فالخ  يدراوم  نینچ  رد  عیب » موزل   » دوشیم و

: تسا
ار هلماعم  ندز  مه  هب  ياضاقت  رگید  عیابتم  زا  هدـش  نامیـشپ  هلماـعم  زا  نیعیاـبتم  زا  یکی  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  هلاـقا » : » لوا

. دنز مه  هب  ار  هلماعم  هدومن و  تباجا  مه  وا  هک  تسا  بحتسم  دیامن ،
هدومن هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  هدننک  هلماعم  هک  تسا  یصاخ  طلست  نآ  و  رایخ » : » مود
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. دنز مه  هب  ار  هلماعم 
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: تسات دنچ  فورعم  تارایخ » »
. دنراد ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  فرط  ود  ره  هدروخن ، مه  هب  دقع  سلجم  ات  سلجم » رایخ  . » 1

یعقاو شزرا  زا  رتمک  هب  الاک  اًلثم  دـشاب ؛ هدـید  ناـیز  هلماـعم  رد  هدروخ  بیرف  دـقع ، فرط  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  و  نبغ » راـیخ  . » 2
. دنز مه  هب  ار  هلماعم  ًاروف  دناوتیم  هدش ، نوبغم  هک  نآ  تروص  نیا  رد  دوش ، هدیرخ  نآ  زا  رتشیب  هب  ای  دوش ، هتخورف  دوخ 

. دریگب ار  تمیق  توافت  ای  دنز ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دبای ، یبیع  الاک  رد  رادیرخ  هلماعم ، نتفای  ماجنا  زا  سپ  هاگ  ره  بیع » رایخ  . » 3
. دنک خسف  ار  هلماعم  دراد  قح  رادیرخ  زور ، هس  ات  بسا  دنفسوگ و  دننام  تاناویح ، هلماعم  رد  ناویح » رایخ  . » 4

مه هب  ار  هلماعم  طرش ، فلخت  تروص  رد  دنناوتیم  دندرک ، یطرـش  دوخ  هلماعم  رد  ود ، ره  ای  رادیرخ  ای  هدنـشورف  رگا  طرـش » رایخ  . » 5
. دننزب

ملس هیسن و  دقن و 

: تسا مسق  راهچ  لوپ ، الاک و  میلست  نتخادرپ و  رظن  زا  عیب 
. دنیوگ دقن »  » ار عیب  نیا  دنوش ، لدب  در و  ًانیع  هلماعم  نتفای  ماجنا  اب  نآ  لوپ  الاک و  هک  نیا  . 1

. دنمان هیسن »  » ار عیب  نیا  دتفا و  ریخأت  هب  لوپ  تخادرپ  یلو  دوش ، رادیرخ  میلست  هلماعم  ماجنا  تقو  الاک  هک  نیا  . 2
. دنیوگ ملس »  » ار عیب  نیا  و  ددرگ ، لوکوم  دعب  هب  الاک  میلست  دوش و  هتخادرپ  ًادقن  لوپ  مود ، مسق  سکع  هب  موس  . 3

یلاک  » عیب ار  نیا  دتفا و  ریخأت  هب  ود  ره  نآ ، لوپ  الاک و  میلست  لوا ، مسق  سکع  هب  . 4
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. دنمان یلاک » هب 
. تسا لطاب  مراهچ  مسق  حیحص و  لوا  مسق  هس  ماسقا ، نیا  زا 

رارقا

، تسین نایب  هب  جاتحم  تسا ، ندیدرگ  عیاضو  ندش  لامیاپ  ضرعم  رد  هک  یقوقح  يایحا  رد  هعماج  هب  تبسن  رارقا  تیمها  رارقا - تیمها 
ماجنا نیمخت  سدـح و  اب  دوهـش ، داهـشتسا  نئارق و  لیالد و  ندروآدرگ  اب  جـنر  شـشوک و  زا  سپ  ییاـضق  ناـمزاس  هک  ار  يراـک  اریز 

. دروآیم اج  هب  هملک ، ود  اب  یهجو  نیرتنشور  نیرتناسآ و  هب  رارقا  دهدیم ،
ندرک و هدنز  فورصم  مالسا  یعاسم  مامت  هک  دریگیم  همشچرس  ياهزیرغ  زا  اریز  دراد ، ناوارف  تیمها  مالسا  رد  زین  يدرف  رظن  زا  رارقا 

. تسا هتفرگ  رارق  یتسرپاوه  لباقم  هطقن  رد  هک  دشابیم  یناسنا  یتسرپ » قح   » هزیرغ نآ  و  تسا ، نآ  نتخادنا  راک  هب 
، دیهد یهاوگ  ادخ  يارب  و  دینک ، مایق  تلادع  هفیظو  هب  دـیناوتیم  ات  : » دـیامرفیم مالـسا  ناوریپ  هب  باطخ  دوخ ، مالک  رد  لاعتم  يادـخ 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و  [ 176 «.] دشاب ناتکیدزن  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  ررض  هب  ای  ناتدوخ  ررض  هب  دنچره 
. دشاب ناتدوخ  ررض  هب  هچ  رگا  دییوگب  ار  قح 

هب دیوگب : هک  نیا  دننام  دنکیم ، تباث  هدـنیوگ  دوخ  رب  ار  يرگید  قح  هک  تسا  ینخـس  عرـش ، حالطـصا  رد  رارقا  رارقا - طیارـش  انعم و 
! مراکهدب لایر  رازه  ینالف 

تسا و باوخ  رد  هک  یـسک  شوهیب و  تسم و  هناوید و  كدوک و  رارقا  نیاربانب  تسا و  طرـش  رایتخا ، لقع و  غولب و  هدـننک ، رارقا  رد 
. تسین حیحص  روبجم  صخش 

.[ تسین لوبق  دروم  وا  رارقا  دننک ، فارتعا  رارقا و  هب  روبجم  متش  برض و  هجنکش و  ای  دیدهت  اب  هک  ار  یصخش  ]
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اهیندیماشآ اهیندروخ و   ) هبرشا همعطا و 

هراشا

رد اهنآ  زا  یخرب  هک  ییانثتـسا  دراوم  زج  تسا  لالح »  » دشاب هتـشاد  ار  ندیماشآ  ندروخ و  تیلباق  هک  زیچ  ره  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد 
ندیماشآ ای  ندروخ و  هک  هدربمان  ییانثتسا  دراوم  تسا  هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تنس  رد  اهنآ  زا  یخرب  ادخ و  باتک 

. ناجیب رادناج و  تسا : دودحم  عون  ود  رد  تسا  مارح  اهنآ 

تاناویح لوا : عون 

! ناگدنرپ ینابایب و  ییایرد ، دنمسق : هس  رب  اهنآ  و 
دنتـشوگ و لالح  وگیم )  ) ییایرد خلم  رادسلف  یهام  یبآ و  ناگدنرپ  اهنت  دننکیم ، یگدـنز  بآ  رد  هک  یتاناویح  زا  ییایرد : تاناویح 

. دنمارح اهنآ  لاثما  ییایرد و  كوخ  گس و  تشپ ، كال  یهام ، گس  دننام ، هیقب 
. یشحو یلها و  دنامسق : ود  رب  ینابایب  تاناویح  ینابایب : تاناویح 

هورکم اهنآ  تشوگ  ندروخ  یلو  دنلالح ، غالا  رتسا و  بسا و  نینچمه  و  دنتشوگ ، لالح  رتشو ، واگ  زب و  دنفسوگ و  یلها  تاناویح  زا 
یقاب تسا و  لالح  وهآ  رخروگ و  یهوک و  زب  چوق و  واگ و  یـشحو ، تاناویح  زا  و  دـنمارح ...  هبرگ  گس و  دـننام : اـهنآ  ریغ  تسا و 

لاغش هابور و  گرگ و  گنلپ و  ریش و  دننام  دنشابیم ، رادنخان  ای  هدنرد  هک 
278 ص : مالسا ، میلاعت 

. دشابیم مارح  ناشتشوگ 
یگناخ و غرم  دننام  دنرادن ، لاگنچ  دننزیم و  لاب  ندیرپ ، ماگنه  ای  دـنراد ، نادگنـس  و  نادهنیچ »  » هک ییاهنآ  ناگدـنرپ  زا  ناگدـنرپ :
رد ار  لیـصفت   ) دـشابیم لالح  خـلم  زا  صوصخم  عاونا  دنـشابیم و  تشوگ  مارح  یقاـب  و  تشوگ ، لـالح  جارد و ...  يرمق و  رتوبک و 

(. درک هعلاطم  دیاب  هیلمع  ياههلاسر 
رد هک  يوحن  هب  یعرش ، طیارش  اب  نتشک  حبذ و  ینعی : تسا ، هیکزت »  » هب طورشم  دش ، هدرب  مان  تاناویح  زا  هچنآ  تشوگ  تیلح  هرـصبت :

. تسا هدش  هداد  حرش  یلمع  ياههلاسر 

ناجیب يایشا  مود : عون 

. تاعیام تادماج  دنشابیم : مسق  ود  رب  دنرادن ، تایح  هک  ییاهزیچ 
، سجن ياـهزیچ  نینچمه  و  تسا . مارح  شندروخ  تشوگ ، مارح  هاوخ  دـشاب و  تشوـگ  لـالح  هاوـخ  یناوـیح ، ره  رادرم  . 1 تادماج :

. دناهدش سجنتم » ، » سجن تاقالم  هب  هک  تالوکأم  نینچمه  تشوگ و  مارح  تاناویح  عوفدم  دننام 
. كاخ . 2

. هدنشک ياهمس  . 3
ادیپ نآ  هدور  لخاد  زا  هچنآ  نآ و  غامد  بآ  تشوگ و  لالح  ناویح  عوفدم  دننام : دـشابیم ، رفنتم  اهنآ  زا  ًاعبط  ناسنا  هک  ییاهزیچ  . 4
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(. دوش هعجارم  هیلمع  ياههلاسر  هب   ) تسا مارح  زیچ  هدزناپ  تشوگ  لالح  ناویح  ندب  يازجا  زا  نینچمه  دوشیم و 
. تسا مارح  دشاب ، مک  هچ  رگا  نآ  ندیماشآ  دشاب  عون  ره  زا  رکسم ، بورشم  . 1 تاعیام :

. گس هبرگ و  كوخ و  دننام : تشوگ ، مارح  تاناویح  ریش  . 2
. دراد هدنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  . 3

279 ص : مالسا ، میلاعت 
. دراد هدنهج  نوخ  هک  یناویح  زا  ینم  لوب و  دننام  سجن ، تاعیام  . 4

. دوش هتخیر  تاساجن  زا  یکی  اهنآ  رد  هک  یتاعیام  . 5
رگا هک  یسک  لاح  دننام   ) رارطضا تروص  رد  دشابن و  راک  رد  يرارطـضا  هک  دنمارح  یتقو  مارح ، ياهیندیماشآ  اهیندروخ و  هرـصبت :

زا رفـس  رد  فعـض  طرف  زا  هک  ای  دـسرتیم ، ضرم  نتفای  تدـش  ای  ضرم  زا  اـی  دـش ، دـهاوخ  فلت  یگنـسرگ  زا  دروخن  مارح  ياذـغ  زا 
زیاج دوش ، عفر  رارطـضا »  » هک ياهزادنا  هب  مارح ، یندـیماشآ  ای  یندروخ  زا  هدافتـسا  دـش ) دـهاوخ  تکاله  راچد  هدـنام  بقع  ناهارمه 

. دوش رارطضا  راچد  هدمآ  نوریب  نطو  زا  یمالسا  تموکح  رب  يرگیغای  ناونع  هب  ای  يدزد ، دصق  هب  هک  یسک  يارب  رگم  دشابیم ،

مهم رکذت 

. دربیم یپ  نآ  هب  دوخ ، يدادادخ  روعش  اب  یهجوت  نیرتمک  ای  ناسنا  ره  هک  دشابیم  ناسنا  هیلوا  فیاظو  زا  یکی  تشادهب ، تیاعر 
. تسا راکشآ  نشور و  یسب  زین  تشادهب  رد  اهیندیماشآ  اهیندروخ و  عاونا  ریثأت 

هک میرادن  کش  زگره  ام  دراد . يو  یعامتجا  ياهشزیمآ  رد  نینچمه  ناسنا و  قالخا  تایحور و  رد  ییازس  هب  تاریثأت  نآ ، زا  هتشذگ 
هب ار  دوخ  اًلثم  یسک  رگا  ای  دشابیمن . تخاونکی  زین  ناشیعامتجا  ریس  تسین و  یکی  رایشوه ، صخش  اب  تسم ، صخـش  یناور  تلاح 

يارب دش ، دهاوخ  دیدپ  يو  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تداع  نیا  زا  هک  يرثا  دهد ، تداع  روآ  ترفن  ياهزیچ  ندـیماشآ  ای  ندروخ 
. تسین لمحت  لباق  فراعتم  دارفا 

ار یندروخ  ره  دوش . لئاق  یتیدودـحم  دوخ  هیذـغت  رد  دـیاب  شیب  مک و  هک  دـمهفیم  دوخ ، يدادادـخ  ترطف  اب  ناسنا  هک  تساجنیا  زا 
. دشونن ار  یندیشون  ره  دروخن و 

هدیرفآ و ناسنا  يارب  تسا  نیمز  يور  رد  هچ  ره  دوخ ، مالک  صن  هب  هک  لاعتم  يادخ 
280 ص : مالسا ، میلاعت 

روظنم هب  تسا ، رتانیب  رتاناد و  همه  زا  دوخ  ياههدـیرفآ  داسف  حالـص و  هب  درادـن و  ناسنا  یگدـنز  مزاول  هب  ناسنا و  هب  يزاین  چـیه  دوخ 
. تسا هدومرف  مارح  ار  ییاهزیچ  لالح و  ار  ییاهزیچ  اهیندیماشآ ، اهیندروخ و  زا  ناسنا  تداعس  ریخ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
، تسا هدومنن  مارح  ار  کی  چیه  هدوب و  نآ  رد  رشب  حالـص  عفن و  هک  نآ  رگم  تسا  هدرکن  لالح  ار  یندیماشآ  یندروخ و  چیه  دنوادخ 

. تسا داسف  گرم و  نایز و  هیام  هک  نآ  رگم 
هار زا  ًاجیردـت  زین  یخرب  دـشابیم و  نشور  دراد ، یـشیالآیب  هداـس و  كرد  هک  یـسک  يارب  تاـمرحم ، نیا  زا  یخرب  مـیرحت  تـمکح 

زگره هک  تفگ  ناوتیمن  تسا ، هدـماین  ام  تسد  هب  شمیرحت  تمکح  نونکاـت  هک  رگید  یخرب  و  تسا ، هدـش  نشور  یملع  ياـهثحب 
نیا هک  نیا  هب  رظن  هکلب ، تسا . يراع  تحلـصم  تمکح و  زا  زین  عقاو  رد  تفگ  ناوتیمن  دوشن ، مه  رگا  دـش و  دـهاوخن  نشور  ام  يارب 

، تسا دجاو  ار  تحلصم  تمکح و  نیرترثؤم  نیرتهب و  هک  تفگ  دیاب  دریگیم ، همـشچرس  نایاپ  یب  ملع  کی  سدق  تحاس  زا  تاررقم 
. میتسه ناوتان  زجاع و  نآ  كرد  زا  دوخ ، یملع  لیاسو  یهاتوک  دوجو و  هصرع  یگنت  هب  رظن  ام  هچ  رگا 
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بصغ

هراشا

لام ای  دـهدیم ، رارق  دوخ  لام  دـیآ ، ناـیم  هب  کـلمت  بابـسا  زا  یکی  هک  نآ  یب  هتفرگ و  شتـسد  زا  روز  هب  ار  يرگید  لاـم  هک  یـسک 
« بصغ ، » عرش هاگدید  زا  لمع  نیا  دهدن ، رارق  دوخ  لام  ار  اهنآ  هچ  رگا  دنکیم ، هدافتسا  شعفانم  زا  هدومن  فرصت  روز  هب  ار  يرگید 

. دوشیم هدیمان 
. دشاب نایم  رد  هزاجا ، هراجا و  عیب و  دننام  طلست  بابسا  زا  یکی  هک  نآ  نودب  تسا ، يرگید  لام  رب  ندش  طلسم  بصغ  سپ 

هک هزادـنا  نامه  هب  دـنکیم و  لامیاپ  ار  تیکلام  صاـصتخا و  لـصا  هک  تسا  یتسیاـشان  راـک  بصغ »  » هک دوشیم  نشور  اـج  نیا  زا  و 
زا هتخاس و  لزلزتم  ار  عامتجا  بصغ  هزادـنا  ناـمه  هب  تسارثؤم ، عاـمتجا  نداتـسیا  اپرـس  ندوب و  هدـنز  رد  تیکلاـم  صاـصتخا و  لـصا 

. دزاسیم فقوتم  تفرشیپ 
، تیکلام صاصتخا و  دـنراذگب ، دوخ  ناتـسدریز  ناناوتان و  جـنرتسد  يور  تسد  ینوناق ، زوجم  نودـب  ياهعماـج  ناذـفنتم  دوش  اـنب  رگا 
ار رکفت  زرط  نیمه  دـنیبیم ، شدوخ  زا  رتناوتان  هک  نانآ  یـصاصتخا  قوقح  هب  تبـسن  سک  ره  و  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  راـبتعا 
ای ّتیعبت و  نیکمت و  هنوگ  ره  هب  تسد  دوخ ، ياهشـشوک  جنر و  هجیتن  زا  يرادروخرب  يارب  زین  ناناوتان  ناتـسد و  ریز  تشاد و  دهاوخ 

یشورف هدرب  يریگهدرب و  رازاب  کی  هب  لیدبت  یناسنا  هعماج  هجیتن  رد  دز و  دنهاوخ  یشورف  تفارش  تزع و 
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. داد دهاوخ  متس  روز و  هب  ار  دوخ  ياج  هدش و  طقاس  رابتعا  زا  یلک  هب  تاررقم  نیناوق و  و  دش . دهاوخ 
. درامشیم گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ار  بصغ  تسا و  هدومن  عضو  بصاغ  يارب  یتخس  رایسب  تاررقم  مالسا  هک  تسا  نیا 

هلیـسو هب  كرـش »  » یتح یهانگ  ره  دراد و  شزرمآ  لامتحا  یلاعت  قح  بناج  زا  كرـش »  » زج یهاـنگ  هنوگ  ره  تنـس ، باـتک و  صن  هب 
، قح نابحاص  تشذگ  نودب  زگره  دشاب ، نارگید  قوقح  هب  يدعت  بصغ و  شیگدنز  هدنورپ  رد  هک  یـسک  یلو  تساوفع ، لباق  هبوت » »

. درادن ییاهر  دیما  دوخ  لمع  رفیک  ییادخ و  تساوخزاب  زا 

بصغ ماکحا  زا  یخرب 

، در هچ  رگا  دـنک ؛ در  يو  هثرو  هب  دـشابن ، هدـنز  رگا  دـنادرگرب و  شبحاـص  هب  ار  بوـصغم  لاـم  هک  تسا  يروـف  بجاو  بصاـغ  رب  . 1
مامت نآ  تمیق  ربارب  رازه  اهدص  هب  هک  ییانب  رد  دنک و  بصغ  ار  یسک  نهآ  هریت  ای  گنـس  هک  نیا  دننام  دوش . مه  دیدش  ررـض  بجوم 

هب لام  بحاص  هک  نیا  رگم  دهدب ، شبحاص  تسد  هب  هدیـشک  نوریب  ار  یبصغ  نهآریت  گنـس و  هدرک  بارخ  ار  انب  دیاب  دراذگب ، هدـش 
هب مدنگ  بحاص  رگا  دنک ، طولخم  وج  راورخ  هد  ای  هدرک  بصغ  ار  مدنگ  نم  هد  هک  نیا  دـننام  ای  و  دـهد ...  تیاضر  نآ  تمیق  نتفرگ 

! دیامن در  شبحاص  هب  هدرک  ادج  وج  زا  ار  مدنگ  نیع  دیاب  دوشن  رضاح  تمیق  نتفرگ 
. دیآرب زین  تراسخ  هدهع  زا  دیاب  لام ، نیع  در  رب  هوالع  دوش ، ادیپ  بوصغم  لام  رد  یبیع  رگا  . 2

. دومن تخادرپ  ار  نآ  تمیق  دیاب  دوش ، فلت  بوصغم  لام  رگا  . 3
هک یسک  دننام  دشابیم . هدربمان  عفانم  نماض  دنک ، هدافتـسا  دوخ  هک  نآ  یب  دربب ، نیب  زا  ار  یبصغ  لام  عفانم  زا  یتمـسق  بصاغ  رگا  . 4
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. دناباوخب يزور  دنچ  هدرک و  بصغ  ار  ياهیارک  نیشام 
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رد یقح  دـنک ، هبرف  هدرورپ  بوخ  هفولع  اـب  دومن  بصغ  ار  يدنفـسوگ  هک  نیا  دـننام  هدروآ  دوجو  هب  بوـصغم  لاـم  رد  یعفاـنم  رگا  و 
نآ ترجا  اب  ار  بوصغم  لام  دنک ، تعارز  هدومن  بصغ  ار  نیمز  هک  نیا  دننام  دـشاب ، لصفنم  هدربمان  عفانم  رگا  و  درادـن ، هدربمان  عفانم 

. تسا بصاغ  هب  قلعتم  تعارز  دنادرگیمرب و  لام  بحاص  هب 
284 ص : مالسا ، میلاعت 

هعفش

رگید کیرش  دشورفب ، ثلاث  صخـش  هب  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  عاشم »  » روط هب  يرگید  کلم  ای  هناخ  رفن  ود  رگا 
. دنیوگیم هعفش  ار  قح  نیا  درادرب و  ار  وا  مهس  تمیق  نامه  هب  دقع و  نامه  اب  هک  دراد  قح 

، دیآیم شیپ  اکرش  تافرصت  زا  هک  يرگید  دسافم  اهررض و  عفد  اهتکرش و  لیدعت  روظنم  هب  مالـسا  رد  قح  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  و 
هطساو هب  ای  دوشیم ، مامت  هعفش  بحاص  کیرـش  ررـض  هب  کلم ، رب  هزات  کیرـش  طلـست  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  اریز  تسا ، هدش  لعج 

هعفـش بحاص  کیرـش  يارب  تیکلام ، رد  لالقتـسا  دوخ  ای  ددرگیم ، اهشکمـشک  تافالتخا و  هلـسلس  کـی  أـشنم  اههقیلـس ، فـالتخا 
لوقنم ریغ  لاوما  ریاس  ناتسب و  هناخ و  نیمز و  رد  هعفش  دیامن . بلج  يررض  هدنشورف  کیرش  هب  تبسن  هکنآ  یب  دشاب ، هتـشاد  يدیاوف 

. تسین هعفش  لوقنم  لام  رد  تسا و  تباث 
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تاوم يایحا 

چوک هطساو  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  دابآ  یتقو  ای  هدوبن ، دابآ  زگره  هک  دشاب  ینیمز  هاوخ  . ) دوشیمن هدافتـسا  نآ  زا  هک  ینیمز  ندرک  دابآ 
زا یکی  مالـسا  رد  ندرک  دابآ  لاح  ره  رد  دـشاب ) رازین  رازغرم و  دـننام  ای  هداتفا ، هدـئاف  زا  یلک  هب  ناریو و  نآ  هنکـس  نتفر  نایم  زا  اـی  و 

. دشابیم زین  يورخا  باوث  بجوم  تسا ، تیکلام  بابسا  زا  یکی  هک  نیا  رب  هوالع  هدش و  هدرمش  کین  ياهراک 
: هک تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا 

. تسوا هب  قلعتم  نیمز  نآ  دنک ، دابآ  ار  يریاب  نیمز  سک  ره 
: تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

. تسا ناشیا  هب  قلعتم  نیمز  نآ  دنراد و  تیولوا  قح  دندومن ، دابآ  هدنز و  ار  ینیمز  هک  یتعامج  ره 
. دشابیم لافنا »  » زا و  تسا - یمالسا  تموکح  هب  قلعتم  ینعی  تسا - ماما  لوسر و  ادخ و  لام  ریاب ، ياهنیمز  مالسا  رد 

تیولوا قح  تسا ، رتمدقشیپ  هک  نآ  دننک ، کلمت  دصق  رفن  دنچ  رگاو  هدش  کلام  هدرک و  دابآ  ناوتیم  ریز  طیارـش  اب  ار  تاوم  نیمز 
: دراد

. وا بئان  ای  ماما  نذا  . 1
. دشاب هدرکن  نآ  ریظن  يدنب و  زرم  ای  نیچ  گنس  ار  نآ  اًلبق  يرگید  درف  . 2
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. عرازم زرم  هاچ و  زیر  كاخ  رهن و  فارطا  دننام  دشابن ، نارگید  کلم  میرح  . 3
. دشابن اههداج  نابایخ و  دننام  نیملسم ، مومع  لام  ای  فاقوا ، هبورخم و  دجاسم  دننام  دازآ  ینیمز  هکنآ  . 4

تیکلام درک » داـبآ  ار  نیمز  نـالف  یـصخش  : » دـیوگب فرع  هک  نیمه  نیارباـنب  تسا . یفرع  موهفم  کـی  ندومن ، داـبآ  ریمعت و  هرـصبت :
، دیآیم لمع  هب  رایش  مخش و  اب  تعارز  رد  هک  نانچ  تسا ، فلتخم  نوگانوگ  دصاقم  بسح  هب  زین  ندرک  دابآ  هتبلا  و  دریذپیم . ققحت 

. دوشیم تباث  راوید  ندیشک  اب  نامتخاس ، رد  و 
هزادـنا هب  هک  تسا  زیاج  همه  يارب  دـیامن ، هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـناوتیم  جارختـسا  رفح و  نودـب  سک  همه  دـنرهاظ و  هک  ییاهندـعم  . 5

الط ندعم  دننام  دشاب - ینف  ياهتیلاعف  ریاس  جارختسا و  يراّفح و  هب  دنمزاین  اهنآ  زا  هدافتـسا  رگا  و  دنوش ، رادروخرب  اهنآ  زا  تجاح 
. دوب دهاوخ  نآ  کلام  دیامن ، مایق  جارختسا  هب  هدرب  جنر  هک  یسک  اهنآ - هریغ  سم و  و 

هک ره  دوشیم و  ریزارس  اهناتسهوک  زا  هک  ناراب  فرب و  بآ و  هناخدور و  نینچمه  تسا و  كرتشم  ناناملسم  نایم  گرزب  ياهرهن  . 6
. تسا مدقم  نارگید  رب  اهنآ  زا  هدافتسا  رد  تسا  رتولج  رتکیدزن و 
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هطَقُل

. دوشیم هدیمان  هطقل »  » دشابن مولعم  شبحاص  دوش و  ادیپ  هک  یلام  ره 
فرـصت تشادرب و  ناوتیم  عنام  یب  دـشاب ، رتمک  هرقن و  لاقثم  کی  زا  تمیق  رد  رگا  تسین  مولعم  شبحاص  دوشیم و  هتفای  هک  یلام  . 1

ار شکلام  دیاب  يداع  ياههار  زا  لاس  کی  ات  نتشادرب ، تروص  رد  تشادرب و  دیابن  دشاب ، هرقن  لاقثم  کی  زا  رتشیب  شتمیق  رگا  و  دومن ،
. دوش هداد  ارقف  هب  هقدص »  » ناونع هب  يو  فرط  زا  دیاب  دشن ، ادیپ  رگا  و  دومن ، شمیلست  نتفای  زا  سپ  و  درک ، وجوتسج 

و تسا . هدنبای  هب  قلعتم  دوش ، هتفای  کلامیب  ریاب  ياهنیمز  اههلوغیب و  رد  ای  دناهدش ، ضرقنم  اهنآ  هنکـس  هک  اههناریو  رد  یلام  رگا  . 2
دوشیم ناشمیلـست  یناشن  نداد  اب  دنـشاب  هدرک  ناهنپ  نانآ  رگا  دوشیم  راسفتـسا  قباس  نیکلام  زا  دوش  ادـیپ  یکلم ، نیمز  لخاد  رد  رگا 

. تسا هدنبای  هب  قلعتم  زاب  هنرگو 
. دراد ار  هطقل  مکح  دوش ، ادیپ  بحاص  یب  ناویح  رگا  . 3

. دننک شگرزب  هتشادرب و  ار  وا  هک  تسا  ییافک  بجاو  ناناملسم  همه  هب  دوش ، هتفای  هار  رس  رد  بحاصیب  هچب  رگا  . 4
دزد هب  ناوتیمن  دوش و  میلـست  نآ  یلـصا  کلام  هب  دیاب  دراد و  ار  هطقل  مکح  دوش ، هدرپس  یـسک  هب  تناما  ناونع  هب  يدزد  لام  رگا  . 5

! داد لیوحت 
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عامتجا مالسا و 

عامتجا مالسا و 

« مالسا  » دراد و يزاتمم  تیعقوم  رگید ، یعامتجا  ياهشور  هب  تبـسن  نید   » یلک روط  هب  دش ، هتفگ  باتک  لوا  شخب  رد  هک  روط  نامه 
. تسا رتدنمدوس  يرشب  هعماج  لاح  هب  يرگید  شور  ره  زا  مالسا  يور  نیازا  دشابیم . اراد  ار  يزاتمم  تیعقوم  نایدا ، ریاس  نایم  رد  زین 
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. تفایرد ناوتیم  یبوخ  هب  رگید ، یعامتجا  ياهشور  اب  زین  نایدا و  رگید  مالسا و  نیب  شجنس  کی  اب  ار  تقیقح  نیا 
نایحیـسم ینونک  شیک  دننام  هن  مالـسا  تایملعت  تسا . یعامتجا »  » دصرددص هک  تسا  ینید  اهنت  نایدا ، همه  نایم  رد  مالـسا »  » عقاو رد 

هک تسا  دوهی  یلعف  نییآ  دننام  هن  و  دشاب ، تکاس  نانآ  يویند  تداعس  هرابرد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  يورخا » تداعس   » اهنت هک  تسا 
هب رگید ، بهاذم  یـضعب  سوجم و  نانید  یب  ياهروتـسد  دننام  مالـسا  تامیلعت  دهد . رارق  تمه  ههجو  ار  یتلم »  » يدام یتخبـشوخ  اهنت 

. تسا هتخادرپن  لامعا  قالخا و  زا  دودحم  عوضوم  دنچ 
تسا و هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـکم ، ناـمز و  ره  رد  هشیمه و  يارب  مه  نآ  مدرم ، هـمه  یناـهج  ود  تداعـس  تـیبرت و  مـیلعت و  مالـسا  رد 

: اریز تسین ؛ مدرم  یناهج  ود  تداعس  اههعماج و  حالصا  يارب  یهار  نیا ، زا  ریغ  هک  تسا  یهیدب 
، دوشیم رتمکحم  رتکیدزن و  زور  هب  زور  هک  یناهج  طباور  اب  يرـشب  عماوج  همه  نایم  رد  تلم  کی  ای  هعماج  کی  حالـصا  اـهنت  اـًلوا :

! هدولآ يرهن  ای  گرزب  يرختسا  رد  تسا  بآ  هرطق  کی  ندرک  هیفصت  دننام  تقیقح  رد  هدوهیب و  تسا  یششوک 
292 ص : مالسا ، میلاعت 

يراکفا مامت  مالسا  تامیلعت  رد  دشابیم . یبلط » حالصا   » تقیقح فالخ  يرما  رگید ، عماوج  زا  تلفغ  اب  هعماج  کی  حالـصا  اهنت  ًایثاث :
و دوش ، نیزگیاـج  مدرم  سوفن  رد  دـناوتیم  هک  یقـالخا  همه  و  دـنک ، هوـلج  رـشب  زغم  رد  تسا  نکمم  ناـسنا  ناـهج و  شنیرفآ  رد  هک 

. تسا هدش  یسررب  دیامن ، زورب  یگدنز  طیحم  رد  ناسنا  کی  زا  دوشیم  هک  ییاهتیلاعف  لامعا و  همه  نینچمه 
باختنا دراد ، اج  لاعتم  يادـخ  دـیحوت »  » اهنآ سأر  رد  دراد و  ینیب  عقاو  هبنج  هک  ییاه  هشیدـنا  مسق  نآ  مالـسا  رد  راکفا  هب  عجار  اـما 

. تسا هدش  هداد  رارق  هشیر  لصا و  هدیدرگ و 
. تسا هدیدرگ  راوتسا  دیحوت »  » لصا رب  هیاپ و  رب  هدش و  باختنا  تسا ، هدیدنسپ  میلس  لقع  دزن  عقاو و  رد  هچنآ  مالسا ، قالخا  رد  و 

، دـنکیم یـسررب  ار  ناسنا  یگدـنز  تاییزج  همه  هک  ماکحا - یلمع -» نیناوق  تاررقم و   » هلـسلس کی  قالخا ، لصا  هیاـپ و  يور  سپس 
، مودخم مداخ و  گرزب  کچوک و  نز ، درم و  ینابایب ، يرهـش و  دیفـس ، هایـس و  ره  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  هجیتن  رد  هدـش و  عیرـشت 

ِیف اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  : » تسا هدیدرگ  نشور  ییانثتسا  يداع و  لاح  رد  شیورد ، رگناوت و  موکحم ، مکاح و 
[177 «.] ِءامَّسلا

هک درک  دهاوخ  هدـهاشم  ار  ینارکیب  يایرد  درگنب ، قیقحت  هدـید  هب  مالـسا  هقف  مالـسا و  یقالخا  تامیلعت  فراعم و  لوصا  رب  یـسک  ره 
طبترم و هتـسویپ و  رگید  يازجا  اب  نآ  زج  ره  همه ، نیا  اب  تسا  ناوتان  شرعق  هب  ندیـسر  زا  رکف  شطیحم و  هطاحا  زا  شیدـنارود  لـقع 

هدومرف یحو  دوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  ار  نآ  هناگی  يادخ  هک  تسا  يرورپ » ناسنا   » و یتسرپادخ »  » لکشتم دحاو  کی  مه  يور  بسانتم و 
. تسا

293 ص : مالسا ، میلاعت 
يرشب تالکشم  لح  ندوشگ و  يارب  ار  هار  داهتجا » باب   » نتشاذگ زاب  اب  مالسا  يرشب ، عماوج  زاین  دروم  یلک و  نیناوق  عیرـشت  رب  هوالع 

راگدنام اهنارود  همه  يارب  و  راگزاس ...  يرـصع  ره  يارب  ار  مالـسا  داهتجا ، داهج و  دهج و  اب  دنناوتب  نادنمـشناد  ات  تسا  هتـشاذگ  زاب 
. دنزاس

294 ص : مالسا ، میلاعت 

دیلقت داهتجا و 

کی هک  تسا  دایز  يردق  هب  دهد ، ماجنا  دیاب  اهنآ  عفر  يارب  هک  ییاه  تیلاعف  دراد و  دوخ  یگدنز  طیحم  رد  ناسنا  هک  ییاهيدنمزاین 
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. دروآ تسد  هب  یفاک  عالطا  هدرک و  ادیپ  صصخت  اهنآ  همه  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، رداق  اهنآ  مان  ندرمش  هب  یلومعم  ناسنا 
عالطا دـیاب  دریگب  میمـصت  دـهاوخیم  هک  ییاج  رد  دـهدیم و  ماجنا  هدارا  رکف و  يور  زا  ار  دوخ  ياهراک  ناـسنا  نوچ  رگید ، فرط  زا 

« هربخ  » دهد ماجنا  دهاوخیم  هک  ییاهراک  رد  دوخ  ای  دیاب  دریگب . میمصت  دناوتیمن  دشاب ، هتشادن  یفاک  عالطا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یفاک 
هعجارم کشزپ  هب  ضارما  هجلاعم  رد  هزیرغ ، ياضتقا  هب  هک  نانچ  دوش  لمع  هلحرم  دراو  وا  روتـسد  اـب  دـسرپب و  هربخ »  » لـها زااـی  دـشاب 

! مینکیم دامتعا  راّجن  هب  هرجنپ ، رد و  هیهت  رد  اّنب و  هب  ییانب ، رد  نامتخاس و  سدنهم  هب  نامتخاس  هشقن  هیهت  رد  و  مییامنیم ،
. مینارذگیم دیلقت »  » نارگید و هب  هعجارم  اب  ار  دوخ  یگدنز  يزیچان ، رایسب  دروم  رد  زج  هتسویپ  ام  سپ 

. تسا يرکف  تفآ  کی  راتفرگ  ای  دمهفیمن ، ار  دوخ  نخس  يانعم  ای  موریمن !» دیلقت  راب  ریز  دوخ  یگدنز  رد  نم  : » دیوگیم هک  یـسک 
روتسد دوخ  ناوریپ  هب  مالسا  تسا . هتفرگ  شیپ  ار  شور  نیمه  هداهن  انب  یناسنا  ترطف  ساسا  رب  ار  دوخ  تعیرش  هک  زین  مالسا 

295 ص : مالسا ، میلاعت 
. تسین يده  همئا  ربمغیپ و  تنس  ادخ و  باتک  زج  فراعم  نیا  عبنم  دنریگب و  دای  ار  ینید  ماکحا  فراعم و  هک  هداد 

هکلب دشابیمن ، رّـسیم  ناملـسم  دارفا  يارب  تسین و  سک  ره  راک  تنـس ، باتک و  زا  ینید  فراعم  همه  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  یهیدب 
. درادن ناکما  دودعم  یهورگ  يارب  زج 

زا ار  ماکحا  فراعم و  ندروآ  تسد  هب  ییاناوت  هک  ناناملـسم  زا  ياهدـع  هک  دـیآیم  رد  تروص  نیا  هب  ینید  روتـسد  نیا  ًاعبط  نیاربانب ،
. دنهد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  هدومن  هعجارم  دناهدروآ ، تسد  هب  لیلد  اب  ار  ینید  ياهروتسد  هک  یناسک  هب  دنرادن ، لالدتسا  هار 

هعجارم دهتجم  هب  هک  ار  یسک  دنیوگیم و  داهتجا  ار  شلمع  دهتجم و  دروآیم ، تسد  هب  لالدتسا  هار  زا  ار  ینید  ماکحا  هک  يدنمشناد 
. دنمانیم دیلقت  ار  وا  هعجارم  دلقم و  دنکیم 

يروـما هک  نید  لوـصارد  اـما  تسا ، نید  یلمع  ياهروتـسد  ریاـس  تـالماعم و  تاداـبع و  رد  دـیلقت  هک  تسناد  دـیاب  ار  هتکن  نـیا  هـتبلا 
بولطم هدـیقع » نامیا و  ، » نید لوصا  دروم  رد  اریز  درک ، افتکا  دـیلقت  هب  دومن و  دامتعا  نارگید  رظن  هب  دوشیمن  زگره  تسا ، يداـقتعا 

. درک ضرف  دوخ  نامیا »  » ار نارگید  نامیا  ناوتیمن  زگره  لمع و  هن  تسا 
همه اریز  تسا ، قح  گرم  زا  سپ  یگدنز  ای  دنیوگیم ! نینچ  ام  نادنمشناد  ای  ناردپ  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، یکی  ادخ  تفگ : ناوتیمن 

. دنراد داقتعا  نآ  هب  ناناملسم 
. دشاب مه  ياهداس  يروط  هب  هچ  رگا  دنادب  لیلد  هار  زا  ار  دوخ  نید  لوصا  هک  تسا  بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  يور ، نیا  زا 
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یتشز زا  یهن  یکین ، هب  رما 

تفلاخم زا  هک  تسا  نآ  دراد ، دوخ  ياقب  تایح و  يارب  مالـسا  هک  ییاهيدـنمزاین  زا  یکی  میداد ، رکذـت  یلبق  ياهشخب  رد  هک  ناـنچ 
. دیآ لمع  هب  يریگولج  شتاررقم 

: تسا هدش  هدافتسا  رما  ود  زا  ترورض ، ای  يدنمزاین  نیا  عفر  يارب 
- یعرـش ماـکحا  اـب  تفلاـخم  زا  هار  نیا  زا  ددرگ و  ارجا  یمالـسا  تموکح  لوئـسم  تسد  هب  دـیاب  هک  تازاـجم  يارب  تاررقم  عـضو  . 1

. دیآ لمع  هب  يریگولج  ینوناق -
مارآ دوـشیمن ، لـمع  نیناوـق  زا  یکی  هب  دـندید  رگا  هک  هتخاـس  فـظوم  ار  دوـخ  ناوریپ  همه  مالـسا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2

. دنراد زاب  ینامرفان  زا  دننک و  توعد  يرادربنامرف  هب  ار  فلختم  دننیشنن و 
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اب دنتـسه و  ینید  هفیظو  نـیا  يارجا  رومأـم  گرزب ، کـچوک و  نز ، درم و  فیعـض ، يوـق و  مدرم ، ناـمکاح و  زا  ناملـسم  دارفا  موـمع 
رتهب یسب  نیناوق ، زا  فلخت  زا  يریگولج  يارب  تسا و  مالسا  ياهراکهاش  زا  یکی  نیا  و  دنزادرپب . لمع  نیا  هب  دیاب  یـصوصخم  طیارش 

. دراد ییاراک  دوشیم ، سیسأت  رگید  یعامتجا  ياهشور  رد  هک  یسیلپ  نوگانوگ  ياهنامزاس  زا  رتدنمورین  و 
297 ص : مالسا ، میلاعت 

یساسا نوناق  نآرق ،

هراشا

ساسا رب  یمالـسا - هقف  مالـسا - یلمع  یعامتجا و  نیناوق  هک  دیدرگ  نشور  یبوخ  هب  تشذگ ، باتک  نیا  نیـشیپ  ثحابم  رد  هچنآ  ربانب 
. تسا هتشگ  راوتسا  دیحوت »  » هیاپ رب  زین  نآ  یقالخا  نامزاس  هدش و  يراذگ  هیاپ  هدیمح  تافص  وکین و  هدیدنسپ و  قالخا 

رب یحو  قیرط  زا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  میرک - نآرق  مالسا - ینامسآ  باتک  نامه  تسا  ماکحا  فراعم و  نیا  رب  لمتشم  هک  ياهنیجنگ 
. تسا هدومرف  لزان  دوخ  یمارگ  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  ناـهج  ناناملـسم  يونعم  يداـم و  یگدـنز  هناوتـشپ  نیرتشزرارپ  نیرتاـهبنارگ و  میرک ، نآرق 
. تسا هدرپس  دوخ  تما  هب  ناونع  نیمه  هب  ار  باتک  نیا  اهراب 

امـش ناـیم  رد  اـهبنارگ  زیچ  ود  دوـخ ، زا  سپ  نم  : » هدوـمرف مدرم  هـب  دوـخ - یگدـنز  ياـهزور  نـیرخآ  رد  هژیو  هـب  ررکم - روـط  هـب  و 
تـسا نآرق  یکی  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دییوج ، کسمت  ود  نآ  هب  هک  ینامز  ات  و  دش ، دنهاوخن  ادج  مه  زا  تمایق  ات  هک  مراذگیم 

. دشابیم بجاو  ناهج  ناناملسم  همه  رب  نآرق  مارتحا  سیدقت و  نیاربانب ، دنشابیم » نآرق  هدننک  نایب  هک  نم ، ترتع  يرگید  و 
: هک سب  ردق  نیمه  نآرق »  » مارتحا سیدقت و  موزل  رد 

؛ تسادخ مالک  . 1
298 ص : مالسا ، میلاعت 

؛ دشابیم مالسا  ربمایپ  هدنز  یعطق و  دنس  . 2
. تسا مالسا  یساسا  نوناق  نمضتم  . 3

عـضو زا  دراد و  رب  رد  ار  امـش  ناگتـشذگ  ناینیـشیپ و  شرازگ  اریز  دیوشم ، ادـج  نآرق  زا  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.« دنکیم تموکح  داد  لدع و  اب  امش  نایم  رد  دهدیم و  ربخ  امش  هدنیآ 

هدناشن یبسانم  نیمز  رد  دـیاب  ندـش ، روراب  ندرک و  هفوکـش  يارب  هک  تسا  ياهویم  تخرد  نوچ  یگمه  یعامتجا  ياهشور  هتبلا  *** 
رد هدومن و  یفاک  يامن  وشن و  سپـس  ددرگ و  راوتـسا  هدیناود  هشیر  نیمز  رد  ات  دیآ ، لمع  هب  شـشوک  نآ  شرورپ  يرایبآ و  رد  دوش و 

! دهد هویم  دنک و  زاب  هفوکش  بسانم ، لصف 
: تسا دنمزاین  لحارم  نیا  ندومیپ  هب  دیاشخبب ، ار  دوخ  لماک  رثا  هک  نآ  يارب  نآرق - تامیلعت  هرمث  مالسا - تخرد 

؛ دوش هتفریذپ  مدرم  فرط  زا  . 1
؛ دهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  ات  دوش ، يرادهگن  شزومآ »  » هلیسو هب  . 2

يرـشب هعماج  رد  ار  دوخ  دـیاوف  راثآ و  ات  دوش ، ینابهگن  ثداوح  دـنزگ  زا  و  دـیآ . لمع  هب  يریگولج  شتاررقم  اب  یلمع  تفلاخم  زا  . 3
. دهد شرتسگ  طسب و 
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هب ندز  تسد  دوریم . نایم  زا  دوز  ای  رید  تسا و  تسکـش  هب  موکحم  دـنرادن ، تعیبط  رد  یتباث  هشیر  هک  یعیبط  ریغ  لیاسو  زا  هدافتـسا 
. تسین تسرد  دیامن ، تموکح  رشب  نایم  رد  هشیمه  يارب  دهاوخیم  هک  مالسا  دننام  ینییآ  رد  یعیبط ، ریغ  لیاسو  نیا 

« تسا ریشمش  نید  مالسا  نید  : » دناهتفگ یضعب  هک  نیا  و  تسا ، هدشن  لسوتم  روز  هب  زگره  دوخ  تفرشیپ  رد  مالسا  نید  ببس  نیمه  هب 
ینید اریز  دناهدش ، راتفرگ  تسردان  تواضق  نیا  هب  هناروکروک  ای  هداتفا و  هابتشا  هب  مالسا  ردص  ياهگنج  رهاظ  هدهاشم  زا  تقیقح  رد 

يارب هک  تسا  نآ  زا  رترب  هدش  يراذگ  هیاپ  نامیا  ملع و  ساسا  رب  هک 
299 ص : مالسا ، میلاعت 

هراشا يدعب  شخب  رد  مالـسا  رد  داهج  هفـسلف  هب  دوش - لسوتم  ریـشمش  هب  مدرم ، ياهلد  رد  نامیا  داجیا  دوخ و  یلاع  دصاقم  تفرـشیپ 
ار یـسایس  ياـهيزاب  هدبعـش  يزادرپغورد و  گـنرین و  هار  دوخ ، ياههتـساوخ  تفرـشیپ  يارب  مالـسا  ببـس  نیمه  هب  زین  و  تسا - هدـش 

. تسا هدومیپن 
قح نتفر  نیب  زا  ببس  دوخ  قح ، هب  ندیسر  يارب  لطاب  هار  ندومیپ  و  درادن . لطاب  ندرب  نیب  زا  قح و  ندرک  هدنز  زج  یفده  مالـسا  اریز 

. دش دهاوخ 
دـصاقم هب  دننکیم ، یفخم  دنناشوپیم و  ار  قح  هک  ار  یناسک  ناراکدب و  ناراکمتـس و  ادـخ  : » دـیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 

.« دناسریمن دوخ 

توعد غیلبت و 

هار نآ ، تسا و  راگزاس  قفاوم و  ناسنا  شنیرفآ  ترطف و  اب  هک  هدرک  باختنا  ار  یهار  قح ، شرتسگ  مدرم و  تیادـه  يارب  دـیجم  نآرق 
قح تسد  هب  یناسآ  هب  ار  وا  هدومن  رادـیب  ار  رـشب  یهاوخ  تداعـس  ینیب و  عقاو  هزیرغ  قیاقح ، ندومن  نشور  اـب  هک  تسا  توعد  غیلبت و 

. دراپسیم
زا رتزهجم  نایدا و  متاـخ  هک  مالـسا  رد  دـناهدرب . راـک  هب  ار  نآ  یهلا  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  ياهویـش  توعد » غیلبت و   » ینعی شور ، نیا 

هعـسوت رـشن و  رد  هتخاس و  یلمع  ار  هار  نیا  هک  هدش  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  يالعا  دـح  دـشابیم ، نایدا  همه 
. دننکن یهاتوک  نید 

: دیامرفیم هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ 
[. 178 .] مینک توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  لماک  تریصب  اب  هک  تسا  نیا  نم  ناوریپ  نم و  هار  وگب 

300 ص : مالسا ، میلاعت 
. دریگ ماجنا  لماک  ییانیب  اب  غیلبت » توعد و   » دیاب هک : دیآیمرب  قوف  هیآ  زا  غیلبت : شور 

طیارـش و هتبلا  دـشاب . انـشآ  اًلماک  نآ  بادآ  طیارـش و  غیلبت و  شور  هب  ًایناث : ودـنادب  ار  غیلبت  دروم  ینید  لئاسم  غلبم  ًالوا : دـیاب  هجیتن  رد 
اهنآ نیرتمهم  یلو  فاصنا و ...  قح و  هب  مارتحا  يرابدرب ، ینیگنـس ، راقو و  ییورـشوخ ، یقلخ ، شوخ  دننام : تسا  رایـسب  غیلبت  بادآ 

لامیاپ زا  لطاب  ناگدننک  غیلبت  دننام  دـنادیمن ، ار  رما  تقیقح  نوچ  دـنکیم ، غیلبت  لمع  نودـب  هک  نآ  اریز  لمع ، ملع و  تسا : زیچ  ود 
اب دـنکیم ، رما  دوخ  هتفگ  اب  هک  ار  هچنآ  تقیقح  رد  دـنکیمن ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یـسک  درادـن و  كاب  مدرم  یهارمگ  قح و  ندـش 
هب ار  نارگید  هک  یـسک  دـیوجیم . يرازیب  نآ  زا  دوخ  رادرک  اب  دیاتـسیم  دوخ  ياههتفگ  اـب  ار  هچنآ  و  دـیامنیم . بیذـکت  دوخ  لـمع 

سپ رگید  تسد  اـب  دـشکیم و  شیپ  تسد  کـی  اـب  ار  يزیچ  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنکیمن ، لـمع  دوـخ  و  دـنکیم ، توـعد  يزیچ 
!. دنزیم

: دیامرفیم شیوخ  مالک  رد  دنوادخ 
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[179 [؟ دینکیم شومارف  ار  دوخ  رما و  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

. اهنت راتفگ  اب  هن  دینک  توعد  رادرک  راتفگ و  اب  ار  مدرم 
301 ص : مالسا ، میلاعت 

یعامتجا تایح  رد  مالسا  شقن 

اهفالتخا عفر  دارفا و  عفانم  ظفح 

هعماج کی  لماک  تداعس  هک  تسا  یهیدب  تسا و  یعامتجا  لماک  شور  کی  مالسا  سدقم  نییآ  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ياهثحب  زا 
ار نآ  يافـص  یگدـنز و  هک  ییاهزواجت  اهشکمـشک و  زا  ددرگ و  نیمأت  نانآ  یتاـیح  عفاـنم  هک  تسا  نیا  دارفا  يوزرآ  نیرتگرزب  و 

. دنهد همادا  شیوخ  ریس  هب  لماکت  هارهاش  رد  مارآ  لایخ  اب  دنناوتب  اهناسنا  ات  دوش  يریگولج  ناکما  ردق  هب  دنکیم ، دیدهت 
رد دشاب و  هتشاد  یحور  یمسج و  تمالـس  دوخ ، یگدنز  رد  ینیب  عقاو  هیاس  رد  هک  تسا  نیا  ناسنا  کی  يزیرغ  يوزرآ  ياهتنم  ًالوصا 

لئان دوخ  يریپ  یناوج و  ياهوزرآ  هب  هداوناخ  لیکـشت  اب  و  دروآ ، تسد  هب  ار  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  نیرتبسانم  ناکما  دودح 
یعس و هب  یمحازم ، چیه  نودب  تیناسنا ، هارهاش  رد  هرخالاب  دربب و  رس  هب  یتمالـس  ینمیا و  رد  هتـسویپ  هتـشاد و  یمارآ  یگدنز  و  دوش ،

. دوش رادروخرب  لماکت  زا  دهد و  همادا  دوخ  ششوک 
. درادن نیا  زا  رتالاب  ییوزرآ  دوخ  يازجا  دارفا و  هب  تبسن  زین  يرشب  هعماج  کی 

رثا رب  هک  هتـشاد  هضرع  يرـشب  هعماج  هب  ار  یـشور  اریز  تسا ، هدـیناشوپ  لمع  هماـج  تیناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  يوزرآ  نیا  هب  مالـسا 
. دش دهاوخ  عفر  ناشتافالتخا  ظوفحم و  دارفا  یتایح  عفانم  ینیب  عقاو  عاعش  رد  نآ  شریذپ 

302 ص : مالسا ، میلاعت 
کی هن  دـنک  تیبرت  ناسنا  دـهاوخیم  كاپ ، شور  نیا  اریز  تسا ، هدومن  فطع  ناـسنا  ینیب  عقاو  يوس  هب  ار  دوخ  هجوت  نیتسخن  مالـسا 

فطاوع و رب  هوـالع  هک  تسا  ياهدـنز  دوجوم  کـی  ناـسنا  درادـن ! يریگتفج  يرورپ و  مکـش  زج  ییوزرآ  هک  ياهتـسب  ناـبز  ناوـیح 
. دشابیم زهجم  نیب  عقاو  درخ  يورین  اب  تاساسحا ،

دننام تسا و  شنیرفآ  ناهج  يازجا  زا  ییزج  يو  هک  دنکیم  كرد  دوخ ، هدروخن  تسد  ینیب  عقاو  هاگتـسد  ینعی  ترطف ، قبط  رب  ناسنا 
هدرورپ هدیرفآ و  زین  درخ »  » هتشاد یگتسب  یهانتمان  ملع  تردق و  تایح و  کی  هب  ینعی  تعیبط ، ياروام  هب  شنیرفآ ، ناهج  يازجا  ریاس 

یعقاو ناـسنا  تـسین  تسرپادـخ  هـک  ار  یـسک  تـسا و  هتـشاذگ  دـیحوت »  » هیاـپ يور  ار  دوـخ  شور  مالــسا  تـهج ، نـیمه  هـب  تـسوا .
. درامشیمن

يزور دنکیم و  توعد  تداعس  يوس  هب  ار  ناسنا  دوخ ، نید  هلیسو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  یگناگی  هب  داقتعا  اجنیا ، رد  دیحوت  زا  دارم 
. داد دهاوخ  بسانم  شاداپ  هدومن و  یگدیسر  ار  وا  ياهراک  باسح  مه 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ 
[180 .] دنشابیم نانآ  زا  رتهارمگ  هکلب  نایاپراچ  دننام  دنربخیب  دیحوت  زا  هک  یناسک 

. تسا مالسا  یساسا  هاگهیکت  هیاپ و  نیتسخن  دش ، هتفگ  هک  ییانعم  هب  دیحوت 
هدیقع اب  بسانم  هک  یقالخا  هب  ناسنا  رگا  فرط  کی  زا  اریز  تسا ، هدیدرگ  راوتسا  دیحوت  رب  هک  تسا  هدیدنسپ  قالخا  مالسا ، مود  هیاپ 

مه دـنچره  تاررقم  نیناوق و  تشذـگ ، هک  ناـنچ  رگید ، فرط  زا  دـنام و  دـهاوخن  ظوفحم  شکاـپ  ناـمیا  دوشن ، فصتم  تسا  دـیحوت 
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. دنک هرادا  دراد ، یقالخا  طاطحنا  هک  ار  ياهعماج  تسین  رداق  زگره  دشاب  یقرتم 
: دننام دشابیم ، دیحوت  هدیقع  اب  بسانم  هک  یقالخا  هتشر  کی  مالسا  رد  يور  نیا  زا 

303 ص : مالسا ، میلاعت 
نابهگن مه  و  دیحوت »  » هدـیقع يارجا  نماض  هک  هدـش  میظنت  يرـشب  هعماج  يارب  اهنیا  ریاظن  تلادـع و  تفع و  یلد ، مرن  یتسود ، ناسنا 

. دنتسه يراج  تاررقم  نیناوق و 
تیمها لوا  هـجرد  رد  دـیحوت »  » هـک ناـنچ  هـتفرگ ، رارق  تـیمها  مود  هـجرد  رد  دراد ، هعماـج  تداعـس  رد  هـک  يریثأـت  رظن  زا  قـالخا » »

. دشابیم
تاررقم ینعی  دـنراد ، طابترا  قالخا  اب  هک  تسا  هدومن  عضو  ینیناوق  هلـسلس  کی  قالخا » دـیحوت و   » هیاپ نتخاس  راوتـسا  زا  سپ  مالـسا 

عفانم هک  تسا  تاررقم  نیناوق و  نیمه  دوشیم و  تیوقت  نیا  اب  زین  هدیدنـسپ  قالخا  دریگیم و  همـشچرس  هدیدنـسپ  قـالخا  زا  هدربماـن 
. درادیمرب مدرم  نایم  زا  ار  تافالتخا  ظفح و  ار  هعماج  یتایح 

: تسا هنوگ  ود  رب  دزاسیم ، لتخم  ار  عامتجا  ماظن  دلسگیم و  مه  زا  ار  قافتا  داحتا و  هتشر  هک  يرشب  تافالتخا 
دتفایم و قافتا  ینیعم ، عوضوم  رس  رب  رفن  ود  نایم  هک  یعازن  دننام  دیآیم ، شیپ  درف  ود  یصوصخ  سامت  رثا  رب  ًاقافتا  هک  یتافالتخا  . 1

. تسا ییاضق  نامزاس  تسد  هب  نآ  عفر 
هتسد کی  یعامتجا ، تلادع  شرتسگ  طسب و  رد  هحماسم  نیرتمک  دنکیم و  میسقت  فلتخم  هتسد  ود  هب  ار  هعماج  ًاعبط  هک  یتافالتخا  . 2
مکاح هقبط  هک  نانچ  دهدیم ، صاصتخا  دنمروز  اناوت و  هب  ار  ناوتان  هتسد  ششوک  یعس و  لوصحم  دزاسیم و  طلسم  رگید  هتسد  رب  ار 

یگدـنز لکـش  نیمه  هب  ینید ، ریغ  یقرتم و  ياههعماج  رد  امرفراک ، رگراـک و  هقبط  درم ، نز و  هقبط  ریقف ، دـنمتورث و  هقبط  موکحم ، و 
. دنیامنیم رامثتسا  ار  دوخ  ناتسد  ریز  ناناوتان و  هقبط ، کی  نادنمورین  هتسویپ  دننکیم و 

هنیمز نیا  رد  مالسا  یلک  شور 

: دنکیم نیمأت  زیچ  ود  اب  دشابیم ، ناشتافالتخا  عفر  مدرم و  عفانم  ظفح  نوهرم  هک  ار  هعماج  تداعس  یلک  روط  هب  مالسا 
304 ص : مالسا ، میلاعت 

دـنربارب و ردارب و  مه  اب  یمالـسا ، هعماج  رد  دارفا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ هتخادـنا  شزرا  زا  هدومن و  وغل  یلک  هب  ار  یتاقبط  ياـهزایتما  . 1
کبـس راوخ و  ار  ناـنآ  دـیوج و  يرترب  نارگید  رب  یعاـمتجا ، ياـهورین  زا  يرگید  يورین  اـی  تورث  دانتـسا  هب  درادـن  قح  یـسک  زگره 

ای دوش ! فاعم  عامتجا  نیگنـس  فیاظو  زا  ياهراـپ  زا  دوخ  صوصخم  تیعقوم  هطـساو  هب  اـی  دـهاوخب ! شنرک  ینتورف و  ناـنآ  زا  هدرمش 
تسا ذفان  شمکح  تاررقم  نیناوق و  يارجا  رد  هعماج  تسرپرـس  دوشن ! تازاجم  هدش  بکترم  هک  یهانگ  ربارب  رد  هدرک  ادیپ  تینوصم 
هتـشاد عقوت  دـیابن  دوخ  یـصخش  ضارغا  اهراک و  رد  یلو  دـنرازگ ، مارتحا  وا  هب  دـنروآ و  دورف  میظعت  رـس  وا  لـباقم  رد  دـیاب  یگمه  و 

هک نیا  ساپ  هب  ای  دنشاب ! هشادن  وا  هب  يریگهدرخ  ضارتعا و  قح  دهدیم  ماجنا  هچ  ره  ای  دنروآ ، دورف  رس  شربارب  رد  نارگید  هک  دنشاب 
ار تورث  دـناوتیمن  دـنمتورث  درف  کی  نینچمه ، و  ددرگ !؟ فاعم  یمومع  فیاظو  زا  ياهراپ  زا  تسا ، تعامج  ياورناـمرف  تسرپرس و 
زا دنرادن  قح  هعماج ، نایاورنامرف  زین  دیامن و  بوکرس  ار  ناتـسدریز  نادنمتـسم و  دوخ ، تورث  ینابیتشپ  هب  هداد و  رارق  دوخ  راختفا  هیام 

. دنراد مدقم  نارگید  مّلسم  قوقح  هب  ار  وا  هدوهیب  نخس  ره  هدرک  يرادفرط  وا 
رد لاعتم  يادخ  دیامن ، هقلطم  تموکح  ناوتان ، رب  قاقحتـسا ، نودـب  اناوت  درف  ياهقبط ، چـیه  رد  هک  دـهدیمن  هزاجا  زگره  مالـسا  زین  و 

[181 «.] دنربارب ردارب و  مه  اب  همه  مالسا  ناوریپ  : » دیامرفیم دوخ  مالک 
تازاجم دهد  ماجنا  یفالخ  راک  سک  ره  تسین ، ناناملسم ) باتک و  لها   ) امـش ياههتـساوخ  اهوزرآ و  عبات  ادخ  نید  : » دیامرفیم زین  و 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


[182 «.] دش دهاوخ 
دننام نیدلاو و  مارتحا  نید و  نایاوشیپ  زا  تعاطا  دننام  اهیگژیو ، هتشر  کی  هتبلا 

305 ص : مالسا ، میلاعت 
رد یلو  رگید ، هقبط  عفن  هب  هقبط  کی  هب  صوصخم  تسا  یفیاظو  طقف  تسین و  تاواسم  دروم  نیا  رد  هک  تسه  مالـس  نید ا  رد  اـهنیا 

! دشکب نانآ  خر  هب  ار  دوخ  ماقم  هتسج  يرترب  نارگید  رب  دناوتیمن  تسا ، هدش  وا  عفن  هب  مکح  نیا  هک  یسک  مه  دروم  نیا 
رظن رد  نآ  يارب  یلمع  دروم  کی  دشکب - ار  يرطف  هزیرغ  نیا  هک  نیا  نودـب  مالـسا - دراد ، یبلطزایتما  هزیرغ  ترطف  ناسنا  نوچ  يرآ ،

. تسا اوقت »  » نآ تسا و  هتفرگ 
، دوش رتشیب  هچ  ره  زایتما  هیام  نیا  دـشابیم ، یلاعت  يادـخ  اوقت ،»  » باسح فرط  نوچ  تسا و  يراکزیهرپ »  » زا یعقاو  شزرا  مالـسا ، رد 

. دشابیم دارفا  محازت  ببس  نیرتدنمورین  هعماج و  داسف  لماع  نیرتگرزب  هک  یتاقبط  زایتما  فالخ  رب  دروآ ؛ دهاوخن  دیدپ  یتمحازم 
رتهب راب ، دنبیب و  درم  اهدـص  زا  راکزیهرپ ، نز  کی  دراد و  يرترب  راکزیهرپان ، دـنمتورث  یهورگ  رب  راکزیهرپ  ریقف  کی  مالـسا ، رظن  رد 

. تسا
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

ار امـش  و  دـیرادن ، تقلخ  رهوگ  شنیرفآ و  هشیر  رد  یتوافت  هنوگ  چـیه  میدـیرفآ ، نز - درم و  هدام - رن و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم  يا 
شیپ تسا  رتراکزیهرپ  امش  زا  هک  ره  دیروآ ، دوجو  هب  یلکشتم  تاعامتجا  هتخانـش  ار  رگیدمه  هک  میدرک ، هتـسد  هتـسد  هورگ و  هورگ 

[183 .] دشابیم رتیمارگ  ادخ 
: دیامرفیم زاب  و 

[184 .] دنناسنا هدوب و  عون  کی  زا  همه  نز  ای  دشاب  درم  منادرگیمن  عیاض  ار  امش  زا  کی  چیه  ششوک  راک و  نم 
راک و دنکیرش و  عامتجا  تیوضع  تیناسنا و  رد  دارفا  همه  هک  نیا  هظحالم  اب  . 2

306 ص : مالسا ، میلاعت 
ياهشکمـشک يدـعت و  هار  ًارهق  ددرگیم و  نیعم  نآ  هیاـس  رد  سک  ره  عفاـنم  هک  هدـش  عضو  ینیناوـق  تسا ، مرتـحم  یگمه  شـشوک 

. دوشیم هتسب  دوخ  هب  دوخ  یعامتجا ،
، تسا نکمم  هک  يدـح  نیرخآ  ات  ار  هعماج  فلتخم  تاقبط  هلـصاف  هک  هدـش  میظنت  يروط  هب  یلوا ، لصا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تاررقم  نیا 

! دنکیم کیدزن  مه  هب  ار  اهلد  درادیم و  رب  نایم  زا 
رد دوشیم و  نشور  لامجا  راصتخا و  روط  هب  یعاـمتجا  تاـفالتخا  عفر  دارفا و  عفاـنم  ظـفح  رد  مالـسا  یـصاصتخا  شور  ناـیب ، نیا  اـب 

. مینکیم یسررب  لیصفت  روط  هب  ار  اهنآ  يدعب  شخب 
307 ص : مالسا ، میلاعت 

دنمتورث هقبط  تیکلام و  لصا 

هراشا

زا شیوخ ، يوزاب  هشیدنا و  ناج و  مسج و  يورین  اب  ار  دوخ  ياهيدنمزاین  دنکیم و  یگدنز  نیمز  رد  هک  ینیمز  تسا  يدوجوم  ناسنا 
رد زین  لاعتم  يادخ  درادنپیم  دوخ  نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  تهج ، نیمه  هب  دـیامنیم و  عفر  نآ  تالوصحم  نیمز و 
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: دیامرفیم هدرک  دییأت  ار  بلطم  نیا  دوخ  مالک 
[185 .] تسا هدیرفآ  امش  يارب  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  ادخ 

بآ زا  اًلثم  دنک ؛ هدافتـسا  هداس  روط  هب  نآ  ياههدیدپ  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  وا  هب  دـنادیم ، دوخ  نآ  زا  ار  نیمز  ناسنا  هک  هدـیقع  نیمه 
هطـساو هب  ای  دریگ ، مارآ  ناتخرد  هیاس  اههوک و  فاکـش  رد  و  دروخب ، نآ  تاناویح  تشوگ  ذـیذل و  ياـههویم  زا  دـشونب و  نآ  ياراوگ 

. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  ياههتساوخ  دهدیم - ماجنا  هدام  يور  هک  ییاهتیلاعف  ینعی  تعنص -
یلو دمآیمن ، شیپ  یلاکـشا  زگره  دنتـشادن ، رگیدمه  اب  يدروخرب  هنوگ  چیه  هک  دندرکیم  یگدـنز  نیمز  رد  دـنچ ، يدارفا  رگا  هتبلا 

نآ زا  ار  نآ  ياههدـیدپ  نیمز و  يدرف  ره  هک  یلاح  رد  تسا ، ناسنا  یندـم  عامتجا  ساسا  هک  ناشیا ، یتسیزمه  دارفا و  ندـمآ  مه  درگ 
ره نوچ  دوب ، دهاوخ  دارفا  نیب  دیدش  دروخرب  محازت و  ببس  ًاتعیبط  دنادیم ، دوخ 

308 ص : مالسا ، میلاعت 
تعناـمم هب  هتـشادنپ و  دوخ  شیاـسآ  يدازآ و  محازم  لـخم و  ار  وا  نارگید  دـنز ، تسد  يزیچ  هب  دوـخ  يدـنمزاین  عـفر  يارب  هک  سک 

. دهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  تسه ، هک  یتمیق  ره  هب  تسا  ریزگان  ناسنا  اریز  تخادرپ ، دنهاوخ 
ار نآ  یعاـمتجا  ياـهدروخرب  محازت و  زا  يریگولج  يارب  هدوـمن و  عـضو  صاـصتخا  لـصا  ماـن  هب  نوناـق  لـصا و  تسخن  تهج  نیا  هب 

نارگید تسوا و  دوخ  هب  قلعتم  دروآیم ، تسد  هب  ششوک  یعس و  اب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  لصا ، نیا  بجوم  هب  تسا . هدرمـش  مرتحم 
. دنیامن مهارف  ار  يو  تمحازم  هتخود  عمط  مشچ  نآ  هب  دنرادن  قح 

شیوخ ششوک  اب  هک  ییاهزیچ  رد  دناوتیم  ناسنا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هدرمش  مرتحم  تیکلام  لصا  مان  هب  ار  رگید  لصا  نآ  زا  سپ 
، صاصتخا لصا  اریز  تسا ، صاـصتخا »  » لـصا هتفاـی  لـیمکت  عقاو  رد  لـصا  نیا  دـیامن ، فرـصت  هاوخلد  روط  هب  تسا ، هدروآ  تسد  هب 

. دزاسیم عورشم  زیچ  نآ  رد  کلام  يارب  ار  فرصت  هنوگ  ره  لصا ، نیا  دریگیم و  ار  نارگید  تمحازم  يولج 
لام رب  ار  کلام  لـماک  طلـست  مِِهلاومأ » یلَع  َنوطّلـسُم  ُساـنلا  : » فورعم ربخ  رد  مرکا  ربمغیپ  هدرمـش و  مرتحم  ار  تیکلاـم  لـصا  مالـسا 

. تسا هدومرف  دییأت  دوخ ،
: دیامن فرصت  دوخ  لاوما  رد  دهاوخب ، هک  روط  ره  دناوتیم  ناسنا  لصا ، نیا  يور 

فـالخ عونمم و  هک  یتافرـصت  اـما  دـهد و  ماـجنا  ار  عورـشم  تافرـصت  ریاـس  نینچ  مه  دـشورفب و  دـشخبب ، دـشونب ، دروـخب ، درادهگن ،
دوخ لام  رد  تسا  نیملسم  ای  مالسا  ررض  هب  هک  یفرصت  دناوتیمن  کلام  درادن : اهنآ  هب  طلست  کلام  زگره  تسا ، یعامتجا  تحلـصم 

هتخودنا جـنگ »  » تروص هب  هتخادـنا  نایرج  زا  ار  دوخ  كوکـسم  هرقنو  الط  ای  دـنک . دوبان  نآ ، دـننام  ریذـبت و  اب  ار  دوخ  لام  ای  دـیامنب ،
! دیامن

دح نیرخآ  ات  تاررقم ، تیاعر  هیاس  رد  ار  يدرف  يدازآ  دناسریم و  دوخ  يوزرآ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلـصا  نیرتمهم  تیکلام  لصا 
. دیامنیم نیمأت  ناکما 

نامه هب  دوش ، هتساک  ششوک  راک و  رد  يو  رایتخا  ای  لام  رب  ناسنا  طلست  زا  هزادنا  ره 
309 ص : مالسا ، میلاعت 

تقیقح رد  يدازآ و  لـصا  دورب ، نیب  زا  یلک  هب  طلـست  لـصا  رگا  و  دوریم . نیب  زا  شیدرف  لالقتـسا  هدـش و  بلـس  يو  يدازآ  هزادـنا 
. دش دهاوخ  هتفرگ  يو  زا  هدنز ، دوجوم  کی  تیصاخ 

تیکلام لصا  ممتم  لصا  ود 

: دتفا رطخ  هب  هار  ود  زا  تسا  نکمم  دهاوخب ، هک  یعورشم  فرصت  ره  رد  يو  يدازآ  دوخ و  کلم  رب  کلام  لماک  طلست 
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؛ ددنبب يو  رب  ار  هدافتسا  هار  دراذگب و  وا  کلم  يور  تسد  یسک  هک  نیا  دننام  نارگید ، زواجت  هار  زا  . 1
. دیآ دراو  نایز  ررض و  کلام  هب  هک  دننک  يراک  نارگید  هک  هار  نیا  زا  . 2

دنکیم نیمأت  دوخ  هب  دوخ  ار  تیکلام  یلصا  نایرج  هک  هدومن  سیسأت  رگید  لصا  ود  هدربمان ، ياهرطخ  زا  يریگولج  يارب  مالسا  عراش 
. تسا نآ  رادهگن  و  ارجا » نماض   » حالطصا هب  و 

هب ار  لام  نآ  دیاب  ینعی  تسا ؛ نآ  نماض  دبای ، تسد  يرگید  لام  رب  سک  ره  هک  دهدیم  روتسد  لصا  نیا  يور  مالسا  نامـض : لصا  . 1
. دهدب ار  شتمیق  ای  لثم  تفر ، نیب  زا  رگا  دنادرگرب و  شبحاص 

[. 186 «] ِيدؤن یتح  تذخأ  ام  دْیلا  یَلَع   » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  راتفگ  روتسد  نیا  لیلد 
310 ص : مالسا ، میلاعت 

هک یمالسا  مکح  ره  هدعاق ، نیا  بجوم  هب  دوشیم . هدافتسا  مالسْإلا » یف  َرارَض  َو ال  َرَرَضال  : » يوبن ثیدح  زا  هدعاق  نیا  ررض : هدعاق  . 2
. تسین ارجا  لباق  دروم  نآ  رد  مکح  نآ  دناسرب ، یسک  هب  یناج  ای  یلام  ررض  دراوم  زا  ياهراپ  رد  نآ  يارجا 

درک کلمت  دوشیم  هک  ییاهزیچ 

: هک دومن  کلمت  ناوتیم  ار  ییاهزیچ  مالسا ، سدقم  نید  هاگدید  زا 
. تسین کلمت  لباق  اًلثم  هدیافیب  تارشح  نیاربانب  دشاب  هتشاد  یهجوت  لباق  هدیاف  . 1

یسک کلم  دنرادن ، یلالح  هدیاف  هک  اهنیا  دننام  و  یهُلم ، ّرضم و  یقیـسوم  تالآ  رامق و  بابـسا  نیاربانب  دشاب ، لالح  هدربمان  هدیاف  . 2
. دنوشیمن

دارفا همه  هب  طوبرم  هک  اهنیا  دننام  یمومع و  ياههداج  دجاسم  نیاربانب  دـشاب ، يدارفا  ای  درف  هب  صاصتخا  لباق  هدربمان  لالح  هدـیاف  . 3
. دنوشیمن یسک  کلم  تسا ، عامتجا 

يراوخ و هوشر  ابر و  يدنب و  طرش  رامق و  دننام  اهنآ  زا  یـضعب  اما  تسه ، يدایز  لیاسو  ندش  کلام  يارب  يرـشب  ياههعماج  رد  هتبلا 
عامتجا عفن  هب  هک  هلاعج  هبه و  هراجا و  عیب و  دننام  يرگید  لیاسو  رد  هدومن و  وغل  ار  اهنآ  مالسا  دوشیم ، مامت  هعماج  ررض  هب  نوچ  ... 

: تسا زیچ  ود  مالسا  رظن  زا  ندش  کلام  هلیسو  یلک  روط  هب  و  تسا . هتفریذپ  ار  اهنآ  هدروآ و  لمع  هب  یتالیدعت  تسا ،
دیاب نآ  ماجنا  يارب  هک  شورف  دیرخ و  دننام  تسا  مزال  یلمع  نآ ، ماجنا  رد  هکنآ  . 1

311 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنیامن دتس  داد و  ای  دنناوخب ، عیب » دقع  »

مزال يرگید  لمع  ای  ظفل  دوشیم و  لقتنم  شاهثرو  هب  کـلام  لاوما  نآ  هلیـسو  هب  هک  تاـفو  دـننام  درادـن ، جاـیتحا  یلمع  هب  هک  نآ  . 2
. تسین

. میزادرپیم اهنآ  لئاسم  تایلک  رکذ  هب  دراد ، عامتجا  رد  جاودزا »  » و ثرا »  » ماکحا هک  یتیمها  هب  رظن 
312 ص : مالسا ، میلاعت 

ثرا لئاسم  تایلک 

هراشا
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ناگتـشذگ یتاذ  صئاصخ  عاونا  یلـسن ، ره  دـشابیم و  شنیرفآ  تیاـنع  دروم  هک  یلک  تسا  ینوناـق  تعیبط  ناـهج  رد  تثارو  عوضوم 
دوخ ناکاین  يدوجو  ضراوع  تافص و  قالخا و  ياهزادنا  ات  مه  ناسنا  دارفا  وجز » وج  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ  : » دربیم تثارو  هب  ار  دوخ 

هب تبـسن  دوـخ  زا  یـصاخ  هقـالع  يداـع ، لاـح  رد  ناـسنا  هک  تسا  يدوـجو  جازتـما  لاـصتا و  نـیمه  ببـس  هـب  و  دـنربیم ، ثرا  هـب  ار 
و دیامنیم . ضرف  دوخ  ياقب  ًانیع  ار  اهنآ  ياقب  هتسناد و  دوخ  نانیشناج  ار  دوخ  نادنزرف  ًاصوصخم  دنکیم و  كرد  دوخ  نادنواشیوخ 

ناـنآ زا  نادـنزرف و  هب  قـلعتم  هداد ، صاـصتخا  دوـخ  هب  هدروآ و  تسد  هب  شـشوک  راـک و  رثا  رد  تسوا و  هب  قـلعتم  هک  ار  هـچنآ  ًاـعبط 
. دنادیم دوخ  ناکیدزن  هب  قلعتم  هتشذگ ،

تافو لاح  رد  هک  شناشیوخ  هب  يو  گرم  زا  سپ  ار  ناـسنا  لاـم  يرطف ، ساـسحا  یعیبط و  كرد  نیمه  مارتحا  تیاـعر و  يارب  مالـسا 
قحلم نادـنواشیوخ  هب  ثرا  رد  دـنرگیدمه ، یگدـنز  کیرـش  تبـسن و  راذـگ  هیاـپ  هک  زین  ار  رهوش  نز و  و  دـنادیم ، قـلعتم  دـناهدنز ،

. دمانیم یببس »  » ثراو ار  رهوش  نز و  و  یبسن »  » ثراو ار  لّوا  هتسد  دزاسیم .
دنشابیم مورحم  ثرا  زا  هک  دنرفن  دنچ  یلو  دش ، دهاوخ  میسقت  یصاخ ، روتـسد  قبط  یببـس ، یبسن و  ثراو  نایم  تیم »  » لاوما نیاربانب ،

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  رفنود  هب  هک 
313 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنربیمن ثرا  شرفاک  نادنواشیوخ  دشاب ، هتشاد  یناملسم  ثراو  هتفر  ایند  زا  هک  يرفاک  رگا  زین  دربیمن و  ثرا  ناملسم  زا  هک  رفاک  . 1
. دنتسین مورحم  ثرا  زا  لتاق ، نادنزرف  یلو  دربیمن ، ثرا  وا  زا  دشکب ، ار  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  یسک  هاگ  ره  لتاق ، . 2

( نادنواشیوخ  ) یبسن ثارو 

میسقت هتـسد  هس  هب  يدنواشیوخ ، هطـساو  نتـشادن  نتـشاد و  بسح  رب  زین  يدنواشیوخ و  دنویپ  يرود  یکیدزن و  بسح  رب  یبسن  ناثراو 
ًادعب هک  تسا  يروتسد  هب  ثرا  میسقت  هتسد ، هس  نیا  زا  کی  چیه  ندوبن  اب  دربیمن و  ثرا  يدعب  هتسد  ياهتـسد ، ره  ندوب  اب  هک  دناهدش 

: دوشیم هتفگ 
[187 «.] دنراد مدقت  قح  رگید  ضعب  رب  نادنواشیوخ  زا  یضعب  : » دیامرفیم دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ 

: دیامنیم نایب  ار  کی  ره  مهس  ناثراو و  ياههتسد  هیآ ، تشه  نمض  رد  دوخ ، مالک  رد  زین  و 
هب ناـنآ  مهـس  رتخد ، رـسپ و  ندوبن  تروص  رد  و  دـنراد . لاـصتا  تیم  هب  هطـساویب  هک  تیم »  » رتـخد رـسپ و  رداـم و  ردـپ و  لوا : هتـسد 
زا يرتخد  رسپ و  ردام و  ردپ و  تیم  رگا  اًلثم  دسریمن ؛ دنزرف  دنزرف  هب  تسا ، هدنز  نادنزرف  نآ  زا  رفن  کی  ات  یلو  دسریم ، ناشدنزرف 

يدنزرف رتخد  رسپ و  نیا  هک  یتروص  رد  دوشیم و  میسقت  نانآ  نایم  هدیسر و  رسپ ، نآ  رتخد  رسپ و  هب  رسپ  مهس  دشاب ، هتشاد  دوخ  رسپ 
. دسریمن يزیچ  ناشیا  هب  دنشاب ، هتشاد 

؛ هطساو کی  هب  هک  تسا  تیم  رهاوخ  ردارب و  يردام و  يردپ و  ّدج  ّدج و  مود : هتسد 
314 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنکیدزن تیم  اب  ردام - ای  ردپ  هطساو  هب  ینعی 
ردارب نادنزرف  زا  یکی  ات  دنربیم و  ثرا  هب  دنشاب ، هدرم  رگا  ار  دوخ  ردام  ردپ و  مهس  رهاوخ ، ای  ردارب  دالوا  زین  هتـسد  نیا  رد  هرصبت 1 :

. دسریمن نانآ  دنزرف  دنزرف  هب  ثرا  تسه ، رهاوخ  و 
. دسریمن يردپ  رهاوخ  ردارب و  هب  ثرا  دشاب ، هتشاد  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  مه  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  مه  تیم  رگا  هرصبت 2 :

رد دنراد ، تبسن  تیم  هب  گرزبردام ) ای  گرزبردپ  ردام و  ای  ردپ  ینعی   ) هطـساو ود  هب  هک  تسا  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  موس : هتـسد 
دشاب هدنز  دنکیدزن  تیم  اب  ردام  ردپ و  فرط  زا  هک  یناسک  زا  رفن  کی  ات  دنتسه و  دوخ  ناردام  ناردپ و  ياج  هب  نادنزرف  زین  هتسد  نیا 
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. دسریمن يردپ  نادنواشیوخ  هب  ثرا 

ثرا ماهس 

هیلک و  تسا ، یضایر  قیقد  ياههبساحم  رب  لمتشم  هجوت و  لباق  رایـسب  هک  هدش  میظنت  مالـسا  رد  يروط  هدربمان  ناثراو  زا  کی  ره  ماهس 
: تسا مسق  هس  مهس 

هقف حالطصا  رد  ار  اهمهس  نیا  زا  کی  ره  دراد . نیعم  يددع  تبـسن  هک  تساهنیا  دننام  ثلث و  فصن و  نانآ  ثرا  مهـس  هک  یثاّرو  . 1
: تسات شش  اهنآ  هیلک  دنیوگیم و  ضرف » »

[188 .] سدس ثلث و  ثلث ، ود  نمث ، عبر ، فصن ،
. تسین نیعم  تبسن  هب  ناشمهس  یلو  دنربیم ، ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  . 2

315 ص : مالسا ، میلاعت 

ثرا ياهضرف 

: تسا ثراو  هس  يارب  نآ  و  ( 12  ) فصن . 1
. دشاب هتشادن  دنزرف  هتفر ، ایند  زا  هک  وا  نز  هک  یتروص  رد  رهوش  فلا ،

. دشاب تیم  دنزرف  اهنت  رگا  رتخد ، ب ،
. دشاب هتشادن  رگید  ثراو  تیم  هک  یتروص  رد  يردپ  ای  يردام ، ردپ و  رهاوخ  ج ،

. تسا ثراو  ود  يارب  نآ  و  ( 14  ) عبر . 2
. دشاب هتشاد  ینادنزرف  هتفر  ایند  زا  هک  وا  نز  هک  یتروص  رد  رهوش  فلا :

. دشاب هتشادن  دنزرف  هتفر ، ایند  زا  هک  وا  رهوش  هک  یتروص  رد  نز ، ب :
. دشاب هتشاد  دنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  تسا ، تیم  ددعتم  ياهنز  ای  نز  ثرا  نآ  و  ( 18  ) نمث . 3

: تسا ثراو  ود  يارب  نآ  و  ( 23  ) ثلث ود  . 4
. دشاب هتشادن  رسپ  دنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  رتشیب  رتخد و  ود  فلا :

. دشاب هتشادن  ردارب  تیم  هک  یتروص  رد  يردپ ، ای  يردام  ردپ و  رتشیب  رهاوخ و  ود  ب :
: تسا ثراو  ود  يارب  زین  نآ  و  ( 13  ) ثلث . 5

. دشاب هتشاد  ددعتم  ناردارب  دنزرف و  هتفر  ایند  زا  هک  شدنزرف  رگا  ردام  فلا :
. دنشاب یکی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  يردام ، ردارب  رهاوخ و  ب :

: تسا ثراو  هس  يارب  نآ  و  ( 16  ) سدس . 6
. دشاب هتشاد  دنزرف  تیم  هک  یتروص  رد  ردپ  فلا :

. دشاب هتشاد  دنزرف  تیم  رگا  ردام  ب :
. دشاب درف  هب  رصحنم  هک  یتروص  رد  يردام ، ردارب  ای  رهاوخ  ج :

316 ص : مالسا ، میلاعت 

ردام ردپ و  ثرا 
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. تسوا لام  تیم » هکرت   » همه دشاب ، ردام  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  . 1
. تسا نادنزرف  مهس  هیقب  دنربیم و  مادک 16  ره  ردام  ردپ و  دنشاب ، وا  ياهدنزرف  ردام و  ردپ و  تیم ، ثراو  رگا  . 2

نانآ دوخ  هچ  رگا  دشاب ، هتـشاد  ردارب  دنچ  تیم  هک  یتروص  رد  دـشاب و  هتـشادن  يدالوا  تیم  دـشاب و  ردام  ردـپ و  تیم ، ثراو  رگا  . 3
مهس ردام و 23  مهس  دنشاب 13  هتشادن  ییاهردارب  رگا  و  تسا ، ردپ  مهس  هیقب  ردام و  مهس  لام  تروص 16  نیا  رد  یلو  دنربیمن ، ثرا 

. تسا ردپ 

نادنزرف

نانآ نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب  رتخد  دنچ  ای  رـسپ  دنچ  رگا  و  تسوا ، لام  هکرت  همه  دشاب  رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  تیم  ثراو  رگا 
. دربیم رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  دنشاب  مه  اب  رتخد  رسپ و  رگا  و  دوشیم ، تمسق 

هدج دج و 

نیب يواسم  روط  هب  لام  دنشاب  يردام  رگا  دربیم و  هدج  ار  تمسق  کی  ای  دج و  ار  تمـسق  ود  دنـشاب  يردپ  هدج  دج و  ثراو ، رگا  . 1
هک دنهدیم  يردپ  دادجا  هب  ار  نآ  تمسق  ود  دننکیم : تمسق  هس  ار  لام  دنـشاب ، يردام  مه  يردپ و  مه  رگا  و  دوشیم . تمـسق  نانآ 

. دوشیم تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  تسا  يردام  دادجا  لام  تمسق  کی  و  دربیم ، هدج  ربارب  ود  دج 
هـس زا  تمـسق  کی  دنـشاب ، يردام  يردـپ و  ای  يردام  رهاوخ ، ای  ردام  نآ  هچنانچ  دنـشاب ، رهاوخ  ردارب و  دادـجا و  تیم ، ثراو  رگا  . 2

ردارب هب  ار  هیقب  دادجا و  هب  ار  تمسق 
317 ص : مالسا ، میلاعت 

تمـسق ود  دسریمن و  يزیچ  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  هب  دنـشاب ، يردپ  رگید  یـضعب  يردام و  ردپ و  یـضعب  رگا  یلو  دنهدیم ، رهاو  ای 
. دنهدیم يردپ  ای  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هدنامیقاب 

همع ومع و 

تمـسق نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ، همع  دنچ  ای  ومع  دنچ  رگا  دسریم و  وا  هب  لام  همه  دشاب  همع  ای  ومع  تیم ، ثراو  رگا  . 1
ردـپ و یـضعب  رگا  و  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع  دنـشاب ، يرداـم  اـی  يردـپ  اـی  يرداـم  يردـپ و  همه  دـشاب و  همع  ومع و  رگا  دوشیم و 

رتشیب رگا  لام و  تمسق  هس  زا  تمسق  کی  دنشاب ، يردام  همع  ای  ومع  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، يردام  یـضعب  يردپ و  یـضعب  يردام و 
. دنربیمن ثرا  يردپ  همع  ومع و  و  دنهدیم ، يردام  يردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  دنهدیم و  وا  هب  ار  تمسق  ود  دشاب ،

همع ومع و  هب  لام  همه  دنهدیمن و  ثرا  يردپ  همع  ای  ومع  هب  دشاب  يردپ  همع  ای  ومع  يردام و  ردپ و  همع  ای  ومع  تیم  ثراو  رگا  . 2
. دسریم يردام  ردپ و 

هلاخ ییاد و 

تمسق نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ، رتخد  یضعب  رسپ و  یـضعب  هچ  رگا  دنـشاب ، يردام  ردپ و  همه  هک  یتروص  رد  هلاخ  ییاد و 
يواسم روط  هب  هک  تسا  مشـش  کی  يردام  هلاخ  ییاد و  مهـس  دنـشاب ، يردام  یـضعب  يردپ و  ای  يردام  ردپ و  یـضعب  رگا  و  دوشیم ،

. دربیم رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دنهدیم  يردپ  ای  يردام  يردپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  دوشیم و  تمسق  نانآ  نیب 
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رهوش نز و  ثرا 

، دشاب هتشادن  يدنزرف  شنز  هک  یتروص  رد  رهوش  ثرا  دش ، هتفگ  ًاقباس  هک  يروط  هب 
318 ص : مالسا ، میلاعت 

راهچ دـشاب  هتـشادن  دـنزرف  شرهوش  رگا  نز  ثراو  تسا . کی  راهچ  دـشاب ، هتـشاد  دـنزرف  شرگید  رهوش  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  فصن و 
طقف دربیمن و  ثرا  نیمز »  » زا نز  هک  تسناد  دیاب  یلو  دشابیم . کی  تشه  دـشاب ، هتـشاد  دـنزرف  شرگید  نز  ای  نز  نآ  زا  رگا  کی و 

نز لاوما  همه  زا  رهوش  یلو  دربیم ، ثرا  ار  تخرد  انب و  نامتخاس و  دـننام  نیمز ، ناـیعا  لوقنم و  لاوما  زا  کـی  تشه  اـی  کـی  راـهچ 
. دربیم ثرا 

ءالو

ار ثرا  دیاب  بیترت  هب  هک  تسا  مسق  هس  رب  نآ  دوب و  دهاوخ  ءالو  هلیسو  هب  ثرا  دشاب ، هتشادن  ار  هتـشذگ  ناثراو  زا  کی  چیه  تیم  رگا 
: دنربب

وا هکرت »  » همه وا  يالوم  دشاب ، هتـشادن  یثراو  دریمب و  هدرب  نآ  هچنانچ  دنک ، دازآ  ار  دوخ  هدرب  یـسک  هک  تسا  نیا  نآ  قتع و  ءالو  . 1
. دربیم ثرا  ار 

، دیامن لوبق  دیآیم  وا  هدهع  هب  ندز  مخز  ای  لتق  هطساو  هب  هک  ار  یمئارج   » هک دراذگب  رارق  يرگید  اب  یسک  رگا  هریرج  نامـض  ءالو  . 2
. دنربیم ار  وا  هکرت  همه  تروص  نیا  رد  دربب » ار  وا  ثرا  تشادن ، یثراو  گرم  زا  سپ  رگا  هک  نیا  طرش  هب 

هب وا  هکرت  دشاب ، هتشادن  ثراو  چیه  یسک  رگا  تسا . ناناملسم  همه  تسرپرس  ماما  تسا . يربهر  ماما و  یتسرپرـس  نآ  تماما و  ءالو  . 3
تمسق ناشناگیاسمه  دلب و  لها  نایم  ار  ناثراویب  هکرت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دسریم . وا  بئان  هب  ماما ، تبیغ  نامز  رد  و  ماما ،

. دومرفیم

ثرا ماکحا 

ناشیوخ ثرا  یلو  دربیم ، نز  رباربود  يدرم  ره  ینعی  دـننکیم ؛ تمـسق  فـالتخا  هب  ار  ثرا  يرداـم  ردـپ و  يردـپ و  نادـنواشیوخ  . 1
. دوشیم تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام 

319 ص : مالسا ، میلاعت 
ردام و ردپ و  تیم  رگا  الثم  دنربیم ؛ ار  ناشثرا  مهس  دندوبن ، نانآ  رگا  ینعی  دنناردام ، ناردپ و  ياج  هب  دالوا  ثاّرو ، زا  هتسد  ره  رد  . 2

رتخد هب  تمسق  ود  دوشیم . تمسق  هس  لام  هیقب  دنربیم و  ار  لام  مشش  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  دشاب ، هتشاد  رتخد  ِرـسپ  رـسپ و  ِرتخد 
. دسریم رتخد  رسپ  هب  تمسق  کی  رسپ و 

. دنهدیمن يزیچ  هون  هب  دسریم و  دنزرف  هب  ثرا  همه  دشاب ، هتشاد  هون  کی  دنزرف و  کی  تیم  رگا  . 3
رهوش و تیم  ثراو  الثم  دوشیم ؛ يردپ  نادنواشیوخ  نارتخد و  هجوتم  دوبمک  دـشاب  رتشیب  هکرت  لصا  زا  ناثراو  ضرف  ماهـس و  رگا  . 4

تسا ًاعومجم 114  دوشیم و  اهرتخد 23  مهس  مادک 16 و  ره  ردام  ردپ و  مهس  رهوش 14 و  مهس  نوچ  دشاب ، رتخد  دنچ  ردام و  ردپ و 
نیب يواسم  روط  هب  ار  هیقب  دنهدب و  ار  ردام  ردپ و  رهوش و  مهـس  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، رتشیب  دـحاو  ددـع  ینعی  هکرت  همه  زا  و 14 

. دوشیم نانآ  هجوتم  دوبمک  دنیامن و  میسقت  اهرتخد 
. دنمانیم لوع »  » ار نآ  و  دننکیم ، تمسق  ماهس  نابحاص  همه  ماهس  تبسن  هب  ار  رسک  تنس » لها   » هقف رد 
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، دـیایب دایز  يزیچ  ماهـس ، و  ضورف »  » تخادرپ زا  سپ  هک  يروط  هب  دـشاب ، رتمک  دـحاو  ددـع  ینعی  لام ، لصا  زا  ماهـس  عومجم  رگا  . 5
ردام و تیم ، ثراو  رگا  اًلثم  دنهدیم ؛ دوشیم ، دراو  ناشیا  ماهـس  هب  رـسک  هک  یثراو  ینعی  يردپ ، دـنواشیوخ  ای  رتخد  هب  ار  هدـنامیقاب 

. دنهدیم رتخد  هب  ار  هدنامیقاب  تروص 16  نیا  رد  تسا و  رتخد 12  مهس  ردام 13 و  مهس  دشاب ، رتخد  کی 
. دنمانیم بیصعت »  » ار نآ  دنهدیم و  دنتسه  دعب  هقبط  هک  يردپ  ناشیوخ  هب  ار  يدایز  نیا  تنس  لها  یلو 

320 ص : مالسا ، میلاعت 

نآ دسافم  تورث و  دایدزا 

هراشا

زاین هچنآ  زا  شیب  شـشوک  راک و  اب  دناوتیم  طسوتم  طیارـش  رد  هعماج  دارفا  زا  درف  کی  هک  تسا  هدـش  تباث  هدـهاشم ، هبرجت و  هار  زا 
هک دراد  یناوتان  يریپ و  نارود  یعیبط  روط  هب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  اریز  دشاب ، روط  نیمه  دیاب  زین  ینیبعقاو  رظن  زا  دـیامن و  هیهت  دراد 

جایتحا دح  زا  شیب  ناوج ، يورین  تردق و  نارود  رد  دناوتب  دـیاب  نیاربانب  دـهدیم ، تسد  زا  ار  شـشوک  راک و  يورین  يدایز  هزادـنا  ات 
. دیامن هدافتسا  نآ  زا  يریپ  نارود  رد  ات  دنک  هیهت 

تیانع اب  دنوادخ  دراذگیم . ناشیا  هدهع  هب  ار  نادازون  یگدنز  هرادا  هک  دـنزهجم  يرگید  فطاوع  لیاسو و  اب  نز  درم و  نیا  رب  هوالع 
راـک و هلیـسو  هب  دـناوتب  اـت  هداد  يرتشیب  يورین  ار  ناوج  تسا و  هدومن  نیمأـت  یناوج  هرود  شـشوکو  راـک  هار  زا  زین  ار  هصیقن  نیا  دوخ 

شیب دناوتیم  طسوتم  طیارش  اب  هعماج ، کی  دراد و  دوجو  زین  هعماج  رد  تیصاخ  نیمه  دیآرب . درف  نیدنچ  يدنمزاین  هدهع  زا  ششوک ،
. دزادرپب تورث  عمج  هب  جایتحا  دح  زا 

يرتشیب ياهشیامزآ  اب  ددرگیم و  هدوزفا  يرشب  شناد  درذگیم و  تیناسنا  رمع  زا  هچره  هک  هدش  راکشآ  هبرجت  هار  زا  هتکن  نیا  زاب  و 
ریذـپان بانتجا  یعطق و  تورث  ندوب  نوزفا  زور  نیاربانب  ددرگیم . رتانـشآ  تورث  داـجیا  هب  دوشیم ، رتهدـیزرو  دوخ  راـک  رد  رتزهجم و 

« تیکلام صاصتخا و   » لصا بجوم  هب  رگید  فرط  زا  دوب و  دهاوخ 
321 ص : مالسا ، میلاعت 

، يور نیا  زا  و  دزاـسیم ، رترود  ارقف  زا  ار  اـینغا  زور  هب  زور  یبلطهاـج  یتسود و  لـمجت  سح  دـنوشیم و  میـسقت  ریقف ، ینغ و  هب  مدرم 
يدوباـن يوس  هب  ار  هعماـج  رکیپ  هک  تسا  یناطرـس »  » دـننام لاـح  نیا  رد  ددرگیم و  رتدـیدش  ار  ارقف  ییوج  ماـقتنا  يزرو و  هنیک  سح 

. دناشکیم یعطق 
ناسنا طلـست  دیامن و  وغل  ار  تیکلام  لصا  رگا  اریز  دهدیم ، رارق  روظحم  ود  نیب  ار  عامتجا  هدـننک  هرادا  نامزاس  هک  تسا  هلئـسم  نیمه 

نایم زا  یلک  هب  ار  يدرف  يدازآ  لالقتـسا و  دـیامن ، عطق  هدروآ  تسد  هب  تمحز  اب  هک  یتورث  ینعی  دوخ ، شـشوک  راک و  لـصاح  رب  ار 
. تسا هداد  تسد  زا  ار  دازآ - ناسنا  عوضوم - لصا  هدرب 

رد هک  ار  نایاونیب  ناریقف و  ینعی  مدرم  رتشیب  درامـش ، مرتحم  ار  تیکلام  لصا  دیامن و  اضما  ار  نادـنمتورث  طرـش  دـیقیب و  طلـست  رگا  و 
. تسا هدومن  یمحریب  تیلقا  طرش  دیقیب و  میلست  دیرخرز  هدنب  ریسا و  ناونع  هب  دنتسه ، هعماج  یقیقح  نانادرگراک  عقاو 

. دیآ لمع  هب  يریگولج  نآ  یبنج  دسافم  زا  مه  دنامب و  ظوفحم  تیکلام  لصا  مه  هک  دیشیدنا  ياهراچ  دیاب  سپ 

مالسا ییوج  هراچ 
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هک ياهزادـنا  ات  هتـشادرب  نایم  زا  ار  ریقف  ینغ و  هلـصاف  ینوگانوگ ، ياههار  زا  تسا - يدازآ  هیاـپ  هک  تیکلاـم  لـصا  ظـفح  اـب  مالـسا -
. تسا هتخاس  کیدزن  مه  هب  ار  ناشیا  تسا  نکمم 

: تسا قیرط  هس  نیا  اههار  نآ  نیرتمهم 
رد طقف  ار  تایلام  هک  یعامتجا  ياـهشور  رگید  فـالخرب  و  تسا ، هدومرف  عضو  سمخ »  » و تاـکز »  » ماـن هب  تباـث  تاـیلام  مسق  ود  . 1

یگدنز صقاون  ات  هداد  صاصتخا  نادنمتسم  ناریقف و  هب  ار  اهدمآرد  نیا  مهم  شخب  دننکیم ، فرصم  یعامتجا  هماع  روما 
322 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنیامن عفر  ار  دوخ 
هنالقاع هنالداع و  مالسا  روتسد  قبط  رگا  هک  دوشیم  ریزارس  لاملاتیب  هب  تورث  زا  یتفگنه  مقر  تایلام ، عون  ود  نیا  تفایرد  اب  لاس  ره 

. دیوشیم هعماج  هرهچ  زا  ار  هقاف  رقف و  گنز  یمک  تدم  رد  دوش ، میسقت  ارقف  نیب 
هک یطیحمرد  هتبلا  و  تسا . هتخادـنا  یعامتجا  شزرا  زا  هدومن و  وغل  یلک  هب  تشذـگ - هک  نانچ  يرگناوت - تورث و  يرترب  زایتما و  . 2

نایاونیب ارقف و  خر  هب  ار  دوخ  تالمجت  دنک و  رخف  دوخ  یلام  موهوم  تردق  هب  دناوتیمن  دنمتورث  درف  کی  دشابن ، يزایتما  رگناوت  يارب 
! دروآ تسد  هب  يذوفن  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  دوخ ، یلایخ  زایتما  اب  ار  مدرم  دشکب و 

اًلمع اینغا  هک  یغیلبت  نیرتكانرطخ  زا  هیلسو  نیدب  و  دننکیم ! دوخ  تالمجت  اب  نادنمتورث  هک  هزادنا  زا  شیب  تارهاظت  زا  يریگولج  . 3
. تسا هدومن  يریگولج  دنزاسیم ، لامالام  مشخ  ترسح و  زا  ار  نادنمتسم  ياهلد  هظحل  ره  دنهدیم و  ماجنا  ناشدوخ  ررض  هب 

. دشابیم مارح  یگدنز  ياههنیزه  روما و  رد  ریذبت  فارسا و  مالسا  رد 
. تسا عونمم  هرقن  الط و  فورظ  لامعتسا  ترهش و  سابل 

درکیم و یگدنز  يداع ، انعم  مامت  هب  درف  کی  دـننام  تشاد  هک  یعامتجا  تیعقوم  تردـق و  لامک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
یگدـنز ارقف  يداـع و  دارفا  زا  یکی  دـننام  كاـشوپ  كاروخ و  رد  ناگدـنامرد  یلـست  ییوجلد و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

يانب نادنمتورث  اب  ارچ  هک  دیامنیم  خـیبوت  تدـشهب  شنزرـس و  ار  وا  دـسیونیم ، دوخ  نارادناتـسا  زا  یکی  هب  هک  ياهمان  رد  و  درکیم ،
رود نادنمتسم  ارقف و  سرتسد  زا  هک  نانآ  گنراگنر  ياهماعط  زاو  دنیشنیم  ناشیا  هرفس  رس  رب  سلاجم و  ردص  رب  هتشاذگ و  ترـشاعم 

!؟ دنکیم لوانت  تسا 
323 ص : مالسا ، میلاعت 

نز درم و 

هراشا

نماض اهنت  هک  لسانت  دلاوت و  هب  هلیـسو  نیدب  هدرک و  میـسقت  هدام  رن و  هب  رگید  رادـناج  تادوجوم  دـننام  ار  رـشب  عون  شنیرفآ  هاگتـسد 
. تسا هدش  لسوتم  تسا ، عون  نیا  ياقب 

درف کی  لماک  ياهورین  زیارغ و  نانآ  زا  کی  ره  دنـشابیم ، زهجم  فلتخم  هاگتـسد  ود  اب  لسن  داـجیا  يارب  هک  لاـح  نیع  رد  نز  درم و 
أـشنم دـنناوتیم  عامتجا  رد  هک  فنـص  ود  نیا  تیـصوصخ  اـهنت  دـنربارب . مه  اـب  زین  ناـسنا  یتاذ  صئاـصخرد  و  دنتـسه ، اراد  ار  یناـسنا 

هب و  تسا ، رتشیب  تاساسحاو  هفطاع  نز  فنـص  رد  رتيوق و  لقعت  تیـصاخ  درم ، فنـص  رد  هک : تسا  نیا  دـنوش ، هناگادـج  ياهزایتما 
اپ رگا  دننادرگیم و  ار  عامتجا  خرچ  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  یـصوصخم  هفیظو  مادک  ره  عامتجا ، رد  هک  تسا  تایـصوصخ  نیمه  هطـساو 
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. دتفایم راک  زا  عامتجا  خرچ  دنهن ، نوریب  دوخ  یعیبط  هریاد  زا 
تاررقم رد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  کی  ره  تاصاصتخا  تافص و  یلک  روط  هب  هدومن ، عضو  فنـص  ود  نیا  هب  عجار  هک  یماکحا  رد  مالـسا 

. تسا هتخاس  کیدزن  مه  هب  ناکما  دح  ات  ار  فنص  ود  نیا  هداد ، رارق  رظن  دروم  ار  یعون  كارتشا  نامه  كرتشم 
هتـشادرب و فنـص  ود  نیا  تاـفالتخا  عـفر  رد  ياهتـسجرب  ياهمدـق  هچ  دوـخ ، ینیب  عـقاو  وـترپ  رد  مالـسا  هک  دوـش  هتـسناد  هـکنآ  يارب 

علطم مالـسا » زا  شیپ   » نانز یمومع  لاح  زا  دـیاب  تسا ، هتخاس  رارقرب  ینیناوق  هچ  ناشیا ، یگدوسآ  نانز و  لاـح  دوبهب  يارب  ًاـصوصخم 
ریغ یقرتم و  ياههعماج  رد  هک  ار  يراتفر  مییامنب و  یقیقحت  هراب  نیا  رد  میوش و 

324 ص : مالسا ، میلاعت 
. میهد رارق  یسررب  دروم  هدش ، عضو  نانز  هرابرد  هک  ار  یمالسا  تاررقم  هاگنآ  میریگب ، رظن  رد  هدشیم ، نانز  اب  نیشیپ  ینید  یقرتم و 

مالسا زا  شیپ  ياههعماج  رد  نز 

: یلئابق ياههعماج  رد  فلا -

موسر بادآ و  هب  اهنت  هدوبن و  ینید  ای  ینوناق  اهنآ  یعامتجا  شور  هک  یناتـساب  ياهتلم  نایم  رد  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هک  روط  نامه 
! دندومنیم ار  یلها » ناویح   » کی راتفر  يو  اب  هکلب  دشیمن ، باسح  ناسنا »  » نز دندرکیم ، یگدنز  یموق 

يارب تخادرپیم و  شتیبرت  میلعت و  هـب  تخاـسیم و  دوـخ  ریـسا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یلها  تاـناویح  هـک  يزور  نیتـسخن  زا  ناـسنا 
یگداوناخ هعماج  زا  يوضع  ای  دسانشب ! تیناسنا  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  يارب  هن  دیشکیم ، ناوارف  جنر  اهنآ  یگدنز  هرادا  يرادهگن و 

. دوش لئاق  شیارب  یقوقح  دهد و  رارق  دوخ 
يارب ور  نیا  زا  دـنک ، يرادربهرهب  اهنآ  دـیاوف  رگید  یـشکراب و  يراوس و  زا  ریـش و  مشپ و  تسوپ و  تشوگ و  زا  هک  تساوخیم  هکلب 

يزوسلد هار  زا  تامحز  نیا  لمحت  یلو  درکیم ، مهارف  اهنآ  يارب  نکسم  كاروخ و  لیبق  زا  یلیاسو  تاناویح ، نیا  تایح  همادا  اقب و 
. دادیم رد  نت  راک  نیا  هب  شیوخ ، عفانم  نیمأت  يارب  هکلب  هدوبن ، اهنآ  هب 

يدعت اهنآ  هب  تبـسن  یـسک  رگا  دـناسرب و  رازآ  اهنآ  هب  ای  دـشکب ، ار  اهنآ  یـسک  تشاذـگیمن  درکیم . عافد  ناروناج  نیا  زا  ناسنا 
هن دـنک  ظفح  ار  دوخ  قوقح  تساوخیم  تسنادیم و  کـلام »  » ار دوخ  هک  دوب  نیا  يارب  همه  عقاو  رد  یلو  دیـشکیم ، ماـقتنا  دومنیم ،

. تساوخیم دوخ  هدافتسا  يارب  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  نز  دشاب . لئاق  یقوقح  تاناویح  نآ  يارب  هکنآ 
هک نیا  يارب  هن  یلو  دـشیم ، تازاجم  درکیم ، زواجت  وا  هب  هک  یـسک  دومنیم و  عافد  يو  زا  تشادیم و  هاـگن  هعماـج  رد  ار  نز  ینعی 

هعماج کی  زا  يوضع  ای  تسا  ناسنا » »
325 ص : مالسا ، میلاعت 

نادرم ینعی  هناخ ، لها  يارب  دوش و  نادرم  توهـش  هچیزاب  ات  دنامب  هدنز  هک  نآ  يارب  هکلب  دراد ، یمارتحا  قوقح و  دوشیم و  بوسحم 
رد ًاصوصخم  موزل ، عقاوم  رد  دنک و  تمدخ  هناخ  رد  دیامن . یشکراب  دنک . راکش  یهام  نیـشن  لحاس  ماوقا  رد  و  دنک . هدامآ  هیهت و  اذغ 

!. دوش هیذغت  يو  تشوگ  زا  ینامهم  یطحق و 
رد زین  نآ  و  ردـپ ! روتـسد  قباطم  هکلب  شدوخ ، رایتخا  هب  هن  یلو  دـشیم ! هداد  رهوش  لیوحت  ات  تشاد ، ار  لاح  نیمه  ردـپ  هناـخ  رد  نز 

رظن تحت  لاح ، ره  رد  دوب و  رهوش  عبات  رهوش  هناخ  رد  ردـپ و  عبات  ردـپ  هناخ  رد  نز  جاودزا ! ناـمیپ  هن  دوب  شورف »  » عون کـی  تقیقح 
. درکیم یگدنز  يو  هاوخلد  هب  هناخ و  بحاص 

، رگید سک  هب  تمدخ ، ای  هچب و  نداز  و  ینارذگشوخ ، لیبق  زا  ییاهروظنم  يارب  ای  دشخبب ، ای  دشورفب ! ار  وا  تسناوتیم  هناخ  دنوادخ 
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هرابرد ار  نتـشک  یتح  دـناد ، حالـص  هک  یتازاجم  هنوگ  ره  تشاد  قح  دزیم ، رـس  یهانگ  يو  زا  رگا  و  دـهد ، هراجا  ای  ضرق  ای  هیراع !
. دشاب وا  هجوتم  یتیلوئسم  نیرتکچوک  هکنآیب  دنک ، ارجا  يو 

: یتنطلس یقرتم  ياههماج  رد  نز  ب -

ياههعماج رد  نینچمه  دشیم ، هرادا  تقو  ناهاش »  » هاوخلد هب  هک  نیچ  دـنه و  رـصم و  ناریا و  دـننام : یتنطلـس  ندـمتم  ياههعماج  رد 
زا یلک  هب  دوب و  رگید  ياههعماج  زا  رتهب  نز  لاح  هچرگ  دندرکیم ، یگدنز  نوناق  تموکح  اب  هک  نانوی  مور و  هدلک و  دننام : یندـمتم 

رتگرزب ردارب  ای  ردپ  دننام : درکیم ، یگدنز  نآ  رد  نز  هک  ياهناخ  تسرپرس  تشادن و  لماک  يدازآ  زاب  اما  دشیمن ، مورحم  تیکلام 
و دـشخبب ، ای  دـهد  هراجا  هیراـع  اـی  دـهد و  رهوش  دـهاوخیم  هک  ره  هب  ار  يو  تشاد  قح  ینعی  تشاد ، قلطم  تموکح  يو  رب  رهوش  اـی 

. دنک نوریب  هناخ  زا  ای  دشکب  ار  وا  مرج - باکترا  تروص  رد  اصوصخم  تسناوتیم -
، نز رگید  یـضعب  رد  و  دندرکیم ، جاودزا  ناشدوخ  مرحم  ياهنز  اب  اهدرم  تشادن و  یعیبط  يدـنواشیوخ  نز  اهروشک ، زا  یـضعب  رد 

ماوقا یضعب  تفرگیم و  نز  کی  درم  دنچ  اهاج  یضعب  رد  دربیمن ، ثرا  دشیمن و  هدرمش  ینوناق  یمسر و  شیوخ 
326 ص : مالسا ، میلاعت 

. دندرکیم روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  تلیهاج  بارعا 
قح و  تشادـن ، ار  دوخ  زا  عافد  ای  تیاکـش  همکحم و  هب  هعجارم  قح  تفرگیم ، رارق  ملظ  زواجت و  دروم  رگا  دنتـسنادیم و  موش  ار  نز 

. دهد تداهش  تشادن 
رد یلالقتسا  زگره  دوش و  هرادا  درم  یتسرپرس  تحت  دیاب  هک  دشیم  هدرمش  صقان  فیعـض و  يوضع  نز  هعماج ، نیا  رد  هتفر  مه  يور 

رظن ریز  دیاب  هدیـسرن ، دشر  غولب و  دح  هب  ات  هک  دوب  یلاسدرخ » هچب   » دننام تشادـن و  لغـش  باختنا  راک و  رد  يدازآ  میمـصت و  هدارا و 
رد دیاب  هدشن ، دازآ  ات  هک  دوب  یگنج  ریـسا  دـننام  نز  دیـسریمن ! دـشر  غولب و  دـح  هب  زگره  نز ، هک  نیا  زج  دـنک ! یگدـنز  یتسرپرس 

يدازآ دیما  زگره  نز  هکنیا  زج  دنشاب ، رذح  رد  يو  تنطیـش  رکم و  زا  دوش و  هدافتـسا  يو  شـشوک  راک و  زا  دنامب و  نمـشد  یگدرب 
. تشادن

: ینید ياههعماج  رد  نز  ج -

. دندوبن لئاق  نانآ  يارب  یقوقح  دندادیمن و  ناشن  نانز  هب  شوخ  يور  دوب ، رگید  ياههعماج  رد  هچنآ  زا  رتشیب  زین  ینید  ياههعماج  رد 
زا شیپ  لاس  دـنچ  هک  هسنارف  یناـحور  عمجم  رد  درامـشیم ! لاـمک ، زا  رود  هدومن  یفرعم  گرم !» زا  رتخـلت   » ار نز  دوهی ، یلعف  تاروت 
هک دندومن  رداص  مکح  نانز ، لاح  لماک  یسررب  زا  سپ  یحیـسم  نایناحور  دش  دقعنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تثعب 

«!. تسا هدش  هدیرفآ  درم  هب  تمدخ  يارب  طقف  یلو  تسا ، ناسنا  نز  »
طاقن زا  یـضعب  رد  هکنیا  زج  ناردام ، زا  هن  دشیم  تسرد  ناردـپ  زا  بسن  هیاپ  ردام و  هن  دوب  ردـپ  عبات  دـنزرف  اههعماج ، نیا  همه  رد  و 

! دندادیم لیکشت  ناردام  ار  بسن  هیاپ  دوب و  ردام  عبات  دنزرف  دوب ، موسرم  رهوش  ددعت  هک  دنه  نیچ و 

هصالخ

يدازآ لالقتسا و  دجاو  تفریمن و  رامش  هب  يرثؤم  وضع  نز  يرشب  هعماج  رد  خیرات ، راودا  همه  رد  ناهج و  رسارس  رد  مالـسا  زا  شیپ 
دوجوم کی  هشیمه  دوبن و 
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تیـصخش هنوگ  چـیه  تسناوتیمن  هدرک و  مگ  ار  دوخ  یناـسنا  صئاـصخ  ناـمز  رورم  هب  زین  دوخ  دـشیم و  هدرمـش  موکحم  فـیعض و 

رثن مظن و  یناـبز  ره  تاـیبدا  رد  دادیم . ار  يدرخیب  یتـسپ و  يراوخ و  ینوبز و  ياـنعم  نز »  » هملک دـیامن . روصت  دوخ  يارب  یعاـمتجا 
! دناهتشاد نز  صوصخ  رد  ناینیشیپ  هک  تسا  رکفت  زرط  زا  فشاک  هک  دوشیم  تفای  نز  داسف  یگتسیاشان و  رد  رایسب ،

نز صوصخ  رد  مالسا  رظن 

رد زور  نآ  ناـهج  دـش . هتفگ  اـًلامجا  هک  تشاد  ار  یعاـمتجا  تیعقوـم  ناـمه  نز  دزرـس ، تیرـشب  قـفا  رد  مالـسا  دیـشروخ  هـک  يزور 
نیا يارب  نز - هقبط  دوخ  یتح  مدرم - تشادـن و  رگید  يزیچ  هناملاظ  راـتفر  تسرداـن و  یفارخ و  راـکفا  تشم  کـی  زج  نز ، صوصخ 

، تسا هدـش  هدـیرفآ  درم - ینعی  فیرـش - ناـسنا  يرازگتمدـخ  يارب  هک  تسپ »  » يدوـجوم ار  نآ  دـندوبن و  لـئاق  یقح  هبترم و  هـقبط 
! دنتسنادیم

: دومرف ررقم  دوشیم  نایب  هک  ار  یقوقح  نز  يارب  درک و  تفلاخم  راکفا  نیا  اب  اوق  مامت  اب  مالسا ،
درم تیناسنا ، موهفم  رد  دراد و  ار  ناسنا  یتاذ  صئاصخ  هدش و  هدیرفآ  هدام ، رن و  ناسنا  تفج  کی  زا  تسا و  یعقاو  ناسنا  کی  نز  . 1

: دیامرفیم دوخ  مالکرد  لاعتم  يادخ  تسین . يزایتما  وا  رب  ار 
؛» یْثنُأ َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

[189 .] میدیرفآ ياهدام  رن و  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا 
. دیتسه مه  سنج  زا  همه  ٍضَْعب *» ْنِم  ْمُکُضَْعب  : » دیامرفیم رگید  هیآ  نیدنچ  رد  و 

. دراد یقوقح  تیصخش  تسا و  هعماج  لماک  وضع  درم ، دننام  نز ، . 2
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. دراد زین  ینوناق  یمسر  يدنواشیوخ  دراد ، یعیبط  يدنواشیوخ  هک  نانچ  نز ، . 3
زا درم  نوچ  زین  نز  يور  نیا  زا  دـندنزرف و  رـسپ ، ياـههچب  دـننام  رتـخد  نادـنزرف  تسا . دـنزرف  رـسپ  هک  ناـنچ  تسا  دـنزرف  رتـخد ، . 4

. دربیم ثرا  ردام  ردپ و  دننام  یبسن ، یببس و  ناشیوخ 
رهوش دوخ  باختنا  لیم و  هب  یعرـش  دودـح  رد  دریگب و  یمیمـصت  هنوگ  ره  دوخ  یگدـنز  رد  دـناوتیم  دراد و  يرکف  لالقتـسا  نز ، . 5

. دنک باختنا  دهاوخب  هک  ار  یعورشم  لغش  ره  و  دیامن ، یگدنز  یعرش  طباوض  بوچراچ  رد  هنادازآ ، دنک و 
نودـب دوـخ  ار  شیوـخ  تورث  دوـش و  کـلام  دـناوتیم  تـسا و  مرتـحم  وا  زا  شـشوک  راـک و  دراد و  يداـصتقا  یلمع - لالقتــسا  نز ،
نارگید ررـض  اـی  عفن  رب  دـناوتیم  دـیامن و  عاـفد  شیوخ  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  لاـم و  زا  و  دـیامن ، هرادا  درم  تلاـخد  یتـسرپرس و 

هک يرگید  راک  ره  دنک - تعاطا  ار  دوخ  رهوش  دیاب  ییوشانز  نامیپ  قبط  رب  نآ  رد  هک  یـسنج - شزیمآ  هلئـسم  رد  زج  و  دهد . تداهش 
! دیامن قوقح  ترجا و  هبلاطم  دهد ، ماجنا  رهوش  يارب 

لباـق زین  نز  هراـبرد  تسا ، بیقعت  لـباق  نادرم  دروم  رد  هک  يدـعت  ره  درادـن و  يدـعت  مکحت و  هنوـگ  چـیه  قـح  نز  هب  تبـسن  درم  . 6
. دشابیم بیقعت  تازاجم و 

دیمون ناطیش ! کی  دننام  ار  نز  بهاذم ، بلاغ  هک  نانچنآ  هن  تسین . مورحم  يورخا  تداعـس  زا  دراد و  ینید  يونعم  تیـصخش  نز  . 7
. دنرادنپیم يدنوادخ  تمحر  زا 

: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 
[190 [؛» َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَبِّیَط  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  »
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ياهراک دزم  هزیکاپ و  یگدنز  دهد  ماجنا  ییوکین  لمع  هک  نامیا  اب  درم  نز و  ره 
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. میهدیم یهجو  نیرتهب  هب  ار  ناشیوکین 
: دیامرفیم زین  و 

[191 [؛» یْثنُأ َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنَأ ال  »
. دنامیمن شاداپ  نودب  ینز  درم و  چیه  کین  لمع 

: هفیرش هیآ  بجوم  هب  تسا  نکمم 
هب نید ، اوقت و  هیاس  رد  نز  کـی  [ 192 [؛» ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  »

. دیوج مدقت  زایتما و  درم  نارازه 

قوقح رد  اهفالتخا 

، فنص ود  نیا  زا  کی  ره  نکل  دنناسکی ، يونعم  یقوقح و  تیصخش  تیناسنا و  تعیبط  رد  درم  نز و  مالـسا  رظن  زا  تشذگ  هک  نانچ 
. تسا درم  مهس  فصن  ثرا  رد  نز  مهس  تشاد . دهاوخ  دوخ  لباقم  فنص  اب  یتوافت  دوخ ، هژیو  صئاصخ  و  یکیزیف ، تقلخ  هطـساو  هب 

رهوش کی  زا  شیب  درادـن  قح  نز  نکل  دـنک ، رایتخا  نز  راهچ  اـت  دـناوتیم  درم  دـشابیم . ربارب  درم  کـی  تداهـش  اـب  نز  ود  تداـهش 
. دراد صاصتخا  نادرم  هب  داهج  تواضق و  تموکح و  تسا . هدش  هدرپس  درم  تسد  هب  قالط  دنک . باختنا 

 .... لیبق نیا  زاو  تسا  درم  هدهع  هب  نز  جراخم 
اهنآ یکیزیف  ياهتوافت  یـصاصتخا و  تایحور  زئارغ و  رد  فالتخا  زا  تسه ، درم  نز و  نیب  مالـسا  رد  هک  یئزج  تاـفالتخا  نیا  هتبلا 

درم نز و  نایم  هک  يراکشآ  فالتخا  دنرادن . یقرف  نیرتمک  تیناسنا  لصا  رد  فنص  ود  ره  اریز  تسا ، هتفرگ  همشچرس 
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. دشابیم درم  زا  رتيوق  تاساسحا  فطاوع و  نز  تعیبط  رد  هک  تسا  نیا  تسه 
يورین هک  دـناهدش  هتفای  ناهج  رد  ینانز  ینعی  دراد ؛ ییانثتـسا  دراوم  شنیرفآ  سیماون  همه  دـننام  مکح  نیا  هک  تسین  راکنا  ياـج  هتبلا 

بلغا رد  درخ  هشیدنا و  يورین  کیژولویزیف - ياهیسررب  قبط  و  تیرثکا - بسح  هب  یلو  تسا ، هدوب  رتيوق  نادرم  يرایـسب  زا  ناشلقع 
توبث هب  ینـالوط  ياـهشیامزآ  اـب  تسین و  راـکنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  مکح  نیا  تسا . رتشیب  نز  رد  هفطاـع  ساـسحا و  رتيوق و  اـهدرم 

لقعت و فیاظو و  رد  فالتخا  نیمه  شتلع  دوشیم ، هدـید  قوقح  رظن  زا  درم  درم و  نز و  نیب  مالـسا  رد  هک  یتافالتخا  تسا و  هدیـسر 
. مینکیم نایب  رتشیب  ار  فالتخا  دراوم  زا  دروم  ود  یکی  لامجا  روط  هب  اجنیا  رد  تسا ، یعیبط  تافالتخا  رگید  هفطاع و 

ثرا رد  نز  درم و  ياهفالتخا 

دیاب هک  مالسا  رگید  مکح  هک  دوشیم  نشور  قیقد  یسررب  اب  نکلو  تسا  درم  کی  مهس  فصن  هزادنا  هب  نز  کی  ثرا  مهس  مالسا ، رد 
لـسن ِنآ  زا  ناـمز  ره  رد  نیمز  دوجوم  تورث  همه  مینادیم  هک  ناـنچ  اریز  دـنکیم ، ار  دوبمک  نیا  ناربـج  دـهدب  ار  نز  جراـخم  رهوـش 

. دوشیم لقتنم  دعب  لسن  هب  ثرا  هار  زا  تورث  نامه  هدنیآ  رصع  رد  و  تسا ، رضاح 
تسا نیا  دنتسه - يواسم  رامآ  يور  زا  ًابیرقت  هک  درم - نز و  ندرب  مهـس  ود  مهـس و  کی  انعم ، نیاربانب  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروم  و 

یگدنز فراصم  نز و  جراخم  مالـسا  رد  نوچ  یلو  تسا ، نز  نآ  زا  موس  کی  درم و  ِنآ  زا  ناهج  یمومع  تورث  موس  ود  تیکلام  هک 
نز فرـصم  هب  تسا  هدـش  هدرپس  درم  هب  نآ  تیکلام  هک  یمهـس  فصن  دـشابیم ، درم  هدـهع  هب  تاواسم ، تلادـع و  تیاعر  موزل  اـب  وا 
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. دنک فرصت  شدوخ  دناوتیم  اًلقتسم  تسا ، کلام  شدوخ  نز  هک  مه  یمهس  کی  رد  و  دسریم ،
تهج زا  یلو  تسا ، هدـش  هدرپـس  نز  تسد  هب  موس  کـی  درم و  تسد  هب  رـصع ، ره  رد  هچ  رگا  نیمز ، تورث  زا  موـس  ود  تیکلاـم  سپ 

. دشابیم بلطم  نیا  سکع  هب  فرصم 
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ار نآ  موس  کی  هدرپس و  لقعت  رکف و  تسد  هب  ریبدت - هرادا و  ینعی  تیکلام - تهج  زا  ار  نیمز  هرک  تورث  موس  ود  مالسا  عقاو  رد  سپ 
هدرپس لقعت  تسد  هب  ار  موس  کی  هداد ، ساسحا  هفطاع و  تسد  هب  ار  نآ  موس  ود  فرـصم ، تهج  زا  نکلو  ساسحا . هفطاع و  تسد  هب 

! تسا
هب لام  ندرک  فرـصم  رد  هفطاع  ساـسحا و  تسا و  رتاـناوت  هفطاـع  ساـسحا و  زا  تورث  ندرک  هرادا  رد  لـقعت  يورین  هک  تسا  یهیدـب 

. دشابیم رتدنمزاین  لقعت  يورین 
ره دنک و  میسقت  ساسحا ، لقعت و  فلاخم ، يورین  ود  نایم  ار  ناهج  تورث  دناوتیم  هک  تسا  یـشور  نیرتهنالقاع  نیرتهنالداع و  نیا  و 

. دیامن اضرا  دنراد ، ییازس  هب  مهس  یگدنز  رد  هک  ار  ورین  ود 

مالسا رد  تاجوز  دادعت 

نیا تمکح  هب  ندرب  یپ  يارب  دنک ، رایتخا  نز » راهچ   » يرورض زاین  تروص  رد  دناوتیم  درم  هک  تسا  نیا  مالـسا  تعیرـش  تامّلـسم  زا 
: دومن هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  مکح ،

هکلب دریگب ! نز  راـهچ  هک  تسین  بجاو  ناملـسم  درم  رب  ینعی  یمتح ، بـجاو و  ماـکحا  زا  هـن  تـسا  يراـیتخا  ماـکحا  زا  مـکح  نـیا  . 1
نایم ناسنا  هک  تسا  نیا  شطرش  نتفرگ ، نز  کی  زا  رتشیب  نوچ  هوالع  هب  و  دشاب . هتـشاد  نز  راهچ  ای  هس  ای  ود  نامز ، کی  رد  دناوتیم 

هب ییانثتسا  تلاح  عقاو  رد  راک  نیا  هب  مادقا  دیآیمن . رب  سک  ره  هدهع  زا  هک  تسا  یلکـشم  رایـسب  راک  نیا  دنک ، راتفر  تلادع  هب  نانآ 
. دریگیم دوخ 

مالسا هدومن ، میسقت  نز  درم و  هب  ار  رـشب  روظنم  نیا  يارب  شنیرفآ  هک  تسا  دارفا  رثکت  لسانت و  دلاوت و  رـشب ، ياهيدنمزاین  زا  یکی  . 2
يارب نز ، درم و  نوچ  تسا و  هداد  جاودزا  روتسد  تهج  نیمه  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  رشب  یعقاو  ياهيدنمزاین  تسا  ترطف  نید  هک  مه 

ددعت دنراد ، فالتخا  تیحالص ، ظاحل  زا  لسانت  دلاوت و 
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: دوشیم رکذ  فالتخا  للع  کنیا  تسا . هدومرف  عیرشت  ار  تاجوز 
. تسا یگلاس  هدزناپ  زا  ًاعون  دادعتسا  نیا  درم  يارب  هک  یتروص  رد  دراد ، ار  جاودزا  تیحالص  یگلاس  هن  زا  ًاعون  نز  فلا ،

دیلاوم و  مینک ، طبـض  تسا - رتشیب  رـسپ  زا  رتخد  ًابلاغ  هک  رتخد - رـسپ و  زا  ار  نآ  دـیلاوم  هتفرگ ، رظن  رد  ار  ینیعم  لاس  هاگره  هجیتن  رد 
جاودزا تهج  رتخد  تفه  دراد ، جاودزا  تیحالص  ًاعرش  هک  يرـسپ  کی  ره  لباقم  رد  مهدزناش  لاس  رد  مییازفیب  نآ  رب  ار  دعب  ياهلاس 

تسیب و لاس  رد  میریگب  رظن  رد  تسـالاب ، هب  تسیب  زا  اـًلومعم  هک  ار  نارـسپ  جاودزا  فراـعتم  نس  رگا  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  تیحـالص 
هد ره  لباقم  رد  دوشیمن ، در  لاس  نآ  زا  اهجاودزا  ًاعون  هک  مجنپ  تسیب و  لاس  رد  دوب و  دهاوخ  رتخد  ود  رسپ  کی  ره  لباقم  رد  مکی ،

!. دوب دهاوخ  جاودزا  هدامآ  رتخد  هدزناش  رسپ ،
. دراد ار  دادعتسا  نیا  یعیبط ، رمع  رخاوا  ات  درم  هک  یتروص  رد  دهدیم ، تسد  زا  ار  دیلوت  دادعتسا  یگلاس ، هاجنپ  زا  سپ  ًابلاغ  نز  ب ،

لماوع رثا  رد  تسا ، شـشوک  راک و  نس  هک  رمع  طساوا  رد  زین  تسا و  رتشیب  رتخد  نادازون  زا  راـمآ  بجوم  هب  رـسپ  نادازون  تاـفلت  ج ،
هب تسا و  نز  رمع  زا  رتهاتوک  ًابلاغ  درم  رمع  رامآ - بسح  رب  نینچمه - و  دتفایم ، قافتا  نانز  زا  رتشیب  نادرم  نایم  رد  گرم  نوگانوگ ،
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. تسا نزیب  درم  زا  رتشیب  هعماج  رد  هویب  نز  هشیمه  هک  تسا  تهج  نیمه 
تلادع دقاف  هک  یتالابمیب  نادرم  هکنیا  اب  هدوب و  زیاج  مالسا  ياههعماج  رد  اهنرق  تاجوز  ددعت  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  هاوگ  نیرتهب 

! تسا هدماین  دوجو  هب  نز  یطحق  لکشم و  زگره  دناهدز ، تسد  راک  نیا  هب  دندوب 
هدرک ماقتنا  هب  راداو  ار  وا  اسب  هچ  دنکیم و  راد  هحیرج  ار  وا  تاساسحا  تسا ، نز  تعیبط  فالخ  تاجوز  ددعت  نوناق  نوچ  دـنیوگیم :

! دزادنایم رطخ  هب  ار  درم  تایح 
هن تسا  تداع  هب  طوبرم  هدربمان  تفلاخم  هک  دناهدرک  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  نانیا ،

333 ص : مالسا ، میلاعت 
نیمه زا  دـنوشیم ، مراـهچ  موس و  مود و  نز  هک  ناـنآ  اریز  تسویپیمن ، عوقو  هب  اًـلمع  تشاد ، یعیبط  هشیر  رگا  اریز  تعیبـط ، هزیرغ و 

یعیبط و تاساسحا  اب  فلاـخم  راـک  نیا  رگا  و  دـنهدیم ، راد » نز  درم   » اـب جاودزا  هب  نت  دوخ ، تبغر  لـیم و  اـب  هک  دنتـسه  ناـنز  هقبط 
نخـس یـسک  اب  هتـسیز و  اهنت  هک  دـننک  طرـش  نز  اب  جاودزا  رد  رگا  هک  نانچ  دـنتفریذپیمن ، ار  يزیچ  نینچ  زگره  دوب ، ناشیا  شنیرفآ 

. درک دهاوخن  لوبق  زگره  تسوا ، تعیبط  فالخ  نوچ  دیوگن ،
هک دنک  طرش »  » مزال دقع  نمض  رد  جاودزا  ماگنه  دناوتیم  نز  دراد و  دوجو  یهار  لکشم  نیا  عفر  يارب  مالسا  عرش  رد  نیا ، رب  هوالع 

عوضوم نیا  هب  یـصاصتخا  دش ، هتفگ  هک  دـیدهت  ماقتنا و  هلئـسم  اما  و  دـیامن ! يریگولج  روظحم »  » نیا زا  دریگن و  يرگید  نز  شرهوش 
دریگ رارق  دصق  ءوس  رطخ و  دروم  تسا  یناطیـش  دـصاقم  هتـشر  کی  راتفرگ  هک  شقیفر  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  یـسک  ره  هکلب  درادـن ،

. دریگب ار  تالکشم  نیا  يولج  دناوتیمن  یناسنا » تفارش   » و ینید » ياوقت   » زج زیچ  چیهو 

جوز تدحو 

زا مکح ، نیا  اب  مالـسا  عراش  دنک . جاودزا  دـناوتیمن  درم  کی  زا  رتشیب  اب  نامز  کی  رد  نز  هک  تسا  نیا  مالـسا  ملـسم  ماکحا  زا  یکی 
، یعامتجا یناور و  لئاسم  مالـسا و  رد  دـنزرف  ماـکحا  ثرا و  ماـکحا  رظن  زا  بسن ، يرادـهگن  تسا و  هدومرف  يریگولج  بسن  طـالتخا 

. تسا يرورض  لئاسم  زا  یکی 
تفریم و نیب  زا  تسا ، ربـتعم  اًـلعف  هک  يروط  هب  بسن  عوـضوم  درکیم ، وـغل  ار  نآ  هب  طوـبرم  ماـکحا  رگید  مکح و  نیا  مالـسا  رگا  و 

: دنک باختنا  ار  ریز  شور  ود  زا  یکی  دوب  ریزگان 
نیا رد  دنـسانشب ! رداـم  هب  ار  دـنزرف  تسا  موـسرم  رود  قرـش  زا  یتمـسق  رد  هک  يروـط  هب  دـنادب و  لـصا  ار  رداـم »  » بسن هلـسلس  رد  . 1

یگدنز روما  هرادا  دوب ، ریزگان  تروص 
334 ص : مالسا ، میلاعت 

زا درم  نوچ  هک  میدومن  نشور  اًلبق  هک  نآ  لاح  دسانش و  لوئسم  تمسق  ود  ره  رد  ار  وا  دنراپـسب و  ردام  هب  ار  دالوا  تیبرت  یگداوناخ و 
. تساراد یگدنز  نوئش  روما و  هرادا  يارب  ار  يرتشیب  تیحالص  دراد ، ییاهيرترب  نز  رب  هشیدنا  درخ و  ثیح 

هدوب و يراـج  مک  تیعمج  نیمه  نیب  نونک ، اـت  خـیرات  يادـتبا  زا  هک  تسا  نیا  شور  نیا  ندوب  یعیبط  ریغ  یتسرداـن و  رب  هاوگ  نیرتهب 
رد زگ  ره  دوب ، یناسنا  ترطف  قفاوم  هدیدنسپ و  یشور  رگا  ًاملسم  و  تسا ، هدومنن  تیارـس  يرـشب  ياههعماج  زا  رگید  ياهطقن  هب  زگره 

. دنامیمن رثایب  خیرات  لوط 
اًلثم دـنک ؛ میظنت  رگید  وحن  هب  زین  ار  دالوا  ندرب  ثرا  ماکحا  دـیاب  تسنادیم ، لصا  ار  ردام »  » بسن هلـسلس  رد  مالـسا  عراش  هاگره  سپ 

اههاگــشرورپ و رد  ار  ناـکدوک  دراذـگ و  نآ  هدـهع  هـب  ار  عاـمتجا  نادازوـن  نادــنزرف و  تـیبرت  دسانــشب و  مدرم » ثراو   » ار تـلود » »
. دهد شرورپ  اه  ناتسکدوک 
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ماود تیحالـص  زگره  ریذـپانفلخت ، ینوناـق  تروص  هب  یلو  تسا ، یلمع  ییانثتـسا  روـط  هب  یناـسنا  ياـههعماج  رد  هچ  رگا  شور  نیا 
لسن داجیا  رب  رشب  یلصا  كرحم  هک  ار  یگداوناخ  يداژن و  يزوسلد  رهم و  يرشب و  تاساسحا  فطاوع و  ینامز  كدنا  رد  اریز  درادن ،
تقاط ياهجـنر  لمح » مایا   » رد یتسار  هب  هک  نانز  ًاـصوصخم  مدرم ، يارب  ار  يراذـگ  لـسن  عوضوم  هجیتن  رد  و  دزاـسیم . دوباـن  تسا ،

. دزاسیم لیدبت  کیرات  ینادنز  هب  ار  تبحم  سنا و  رپ  هداوناخ  دهدیم و  هولج  ياهدوهیب  تمحز  دنیامنیم ، لمحت  ار  ییاسرف 
رب تخر  تسا  یندـم » عامتجا   » هدـنهد لیکـشت  عقاو  رد  هک  هداوناخ  دوشیم و  هتـسب  هرـسکی  لسانت  دـلاوت و  هار  عضو ، نینچ  داجیا  اـب 
هک یناسک  يارب  نیگنـس  ياههزیاج  عضو  دننام  یـسایس  ياهبیرف  ینف و  لیاسو  اب  دیاب  لسانت ، دـلاوت و  هداوناخ و  لیکـشت  و  ددـنبیم ،

. تسین ماود  لباق  درادن ، شزاس  تعیبط  ترطف و  اب  هک  عضو  نینچ  تسا  یهیدب  دوش ، نیمأت  تخس  تاررقم  ای  دنوشیم و  رادهچب 
335 ص : مالسا ، میلاعت 

رد دـش و  دـهاوخ  تذـلیب  کشخ و  هتفرگ ، دوخ  هب  یکانتـشحو  هفاـیق  هچ  رـشب  یگدـنز  تروص  نیا  رد  هک  تسادـیپ  نیا ، زا  هتـشذگ 
. دوب دهاوخ  ناگدنرد  ناهج  زا  رتكانتشحو  نایاپراهچ و  طیحم  زا  رتتسپ  يرشب ، یگدنز  طیحم  تقیقح 

336 ص : مالسا ، میلاعت 

جاودزا یلک  ماکحا  لئاسم و 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدیـسر  يدح  هب  هدش و  هداد  تیمها  رایـسب  ییوشانز  حاکن و  عوضوم  هب  مالـسا  تامیلعت  رد 
«. درامشن ناملسم  دهدن و  تبسن  نم  هب  ار  دوخ  دیاب  دنکن ، لمع  نم  شور  هب  هک  ره  تسا و  نم  شور  حاکن  : » دیامرفیم

: تسا مسق  ود  رب  مالسا  عرش  رد  جاودزا 
« قالط  » هلیسو هب  طقف  ددرگیم و  رارقرب  هشیمه  يارب  يرسمه  هتشر  مکح ، يارجا  ضحم  هب  هک  تسا  یجاودزا  نآ  و  مئاد » جاودزا  . » 1

راهچ ره  رگا  دـهدب و  وا ، تیـصخش  لاح و  بسانم  ار  نز  یگدـنز  جراخم  دـیاب  درم  رهم ، رب  هوالع  جاودزا  نیا  رد  دوشیم و  هتخیـسگ 
! دیامن در  هراب  نیا  رد  ار  شرهوش  ياضاقت  دناوتیمن  نز  دوش ، رتسب  مه  وا  اب  بش ، کی  بش 

هک نیمه  دروآیم و  دوجو  هب  نیعم  دودحم و  یتدم  يارب  ار  يرسمه  هطبار  جاودزا  نیا  دوشیم . هدیمان  زین  هعتم »  » هک تقوم  جاودزا  . 2
. ددرگیم هتخیسگ  يرسمه  هتشر  قالط ، نودب  دیشخب ، ار  تدم  درم  ای  دش  يرپس  تدم 

. دنشاب هدرک  طرش  دقع  ماگنه  هچنآ  رگم  درادن ، ار  مئاد  حاکن  ماکحا  جاودزا ، نیا 
نآ یللع  هب  مود  هفیلخ  هک  نیا  ات  دوب ، لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هدش و  عیرـشت  مالـسا  رد  تقوم  حاکن  هرـصبت -

ياهراکهاش زا  یکی  ار  نآ  تسا و  زیاج  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش »  » یلو دـننادیمن ! زیاج  ار  نآ  تنـس » لها   » ور نیا  زا  و  درک ! نغدـق  ار 
مالسا

337 ص : مالسا ، میلاعت 
تفع  » ناـبیتشپ نیرتهب  دـنکیم و  عفر  تسین ، نکمم  نآ  عفر  يرگید  هار  زا  هک  ار  هعماـج  ياهيدـنمزاین  زا  یمهم  شخب  اریز  دـنادیم ،

 .... دزاسیم فرطرب  ار  ناوج  لسن  یسنج  لکشم  هژیو  هب  تسا و  یمومع »
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. درکیمن انز  یسک  تخبدب ، یقش و  نامدرم  زا  ریغ  دشیمن  عنم  تقوم  حاکن  رگا 
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مارح ياهجاودزا 

: زا دنترابع  نانآ  دشابیم و  عونمم  مارح و  یبسن  يدنواشیوخ  هطساو  هب  نانز ، زا  ياهدع  اب  جاودزا  مالسا  رد 
 .... دور الاب  هچ  ره  يردام ، ای  يردپ  گرزبردام  ردام و  . 1

 .... دور نییاپ  هچ  ره  رتخد ، رتخد  رتخد و  . 2
 .... دور نییاپ  هچ  ره  رسپ ، رتخد  . 3

 .... دور نییاپ  هچ  ره  رهاوخ ، رتخد  رهاوخ و  . 4
 .... دور نییاپ  هچره  ردارب ، رتخد  رتخد  ردارب و  رتخد  . 5

. هلاخ همع و  . 7 - 6
مارح زین  راوخریش  هچب  هب  یگراوخریش  هطـساو  هب  اهنز  نامه  دنوشیم ، مارح  درم  هب  یبسن ، يدنواشیوخ  هطـساو  هب  هک  ینانز  هرـصبت -

. دنوشیم
: زا دنترابع  نانآ  دنوشیم و  مارح  درم  رب  يداماد - یببس - يدنواشیوخ  هب  نانز  زا  ياهدع 

 .... نآ ياهگرزب  ردام  نز و  ردام  . 1
. دشاب هدرک  یکیدزن  نز  نآ  اب  درم  رگا  نز ، رتخد  . 2

. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  ردپ  هچ  رگا  ردپ ، نز  . 3

. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  رسپ  هچ  رگا  رسپ ، نز  . 4
338 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنتسین مارح  وا  هزاجا  اب  یلو  نز ، هزاجا  نودب  نز ، هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  . 5
. تسا درم  دقع  رد  هدنز و  نز  هک  یماگنه  ات  نز  رهاوخ  . 6

: دنوشیم مارح  رگید  ياهتلع  هطساو  هب  نانز  زا  ياهدع 
. رادرهوش نز  . 1

. دراد یمئاد  نز  راهچ  هک  يدرم  يارب  مجنپ ، نز  . 2
. درک جاودزا  وا  اب  دوشیم  تقوم »  » روط هب  دشاب ، باتک  لها  یحیسم  يدوهی و  دننام  رگا  یلو  رفاک ، نز  . 3

دقع تیالو 

ریغ غلابان و  رسپ  رتخد و  تیالو  نکل  دنشابیم ، لقتـسم  دازآ و  رـسمه  رایتخا  رد  دنـشاب ، هدیـسر  غولب  هب  رگا  نز  درم و  مالـسا  عرـش  رد 
، دیـشر ریغ  غلابان و  رـسپ  يارب  دروآرد و  یـسک  دقع  هب  ار  دوخ  ریغـص » رتخد   » دناوتیم ردپ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ردپ  تسد  هب  دیـشر ،

. دریگب نز  دوخ 

دالوا تیعبت  قوقح و 

یفن دوخ  زا  ار  وا  دـناوتیمن  رهوش  دـشاب ، یمئاد  نز  زا  دـنزرف  نآ  هچنانچ  تسا و  وا  رهوش  لام  دروایب ، يدـنزرف  رادرهوش  نز  رگا  . 1
. دنک

ار ناشدوخ  جراخم  دنناوتن  ردام  ردپ و  هچنانچ  و  دنهدب ، ار  وا  جراخم  دیاب  ردام  ردپ و  دنک ، نیمأت  ار  دوخ  شاعم  دـناوتن  دـنزرف  رگا  . 2
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. دشابیم دنزرف  هدهع  هب  نانآ  جراخم  دننک ، هیهت 

قالط

هدش ادج  مه  زا  رهوش  نز و  نآ  ماجنا  زا  دعب  هک  ییوشانز  هطبار  یمسر  لالحنا 
339 ص : مالسا ، میلاعت 

. دنوشیم هدیمان  قالط  دنتسین ، ییوشانز  قوقح  تاررقم  تیاعر  هب  فظوم  رگید  و 
هعماج یمومع  ترورـض  کی  هب  دراد و  رگید  بهاذـم  زا  ياهراپ  تیحیـسم و  هب  مالـسا  هک  تسا  يراکنا  لباق  ریغ  زاـیتما  قـالط  نوناـق 

. دزاسیم فرط  رب  ار  طوبرم  ياههداوناخ  لکشم  دهدیم و  خساپ  يرشب 
لدـبم لادـج  گنج و  هنحـص  کی  هب  تبحم  افـص و  طیحم  تسین و  راگزاس  مه  اـب  رهوش  نز و  قـالخا  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  اریز 

ات دیاب  رهوش  نز و  دشابن ، نتخیسگ  لباق  ییوشانز  هطبار  رگا  تروص  نیا  رد  دریذپیمن ، ناکما  نانآ  نیب  مه  مایتلا  یتشآ و  ددرگیم و 
یخلت و اب  يراگزاسان ، هجنکـش  ریز  دنرب و  رـس  هب  تسا ، رارـشرپ  یخزود  عقاو  رد  هک  رابتبکن  یگدنز  یمئاد  يریگرد  رد  رمع ، نایاپ 

! دننارذگب ار  رمع  تیمورحم ،
دننک مالعا  ینوناق  ار  قالط »  » هک دناهدش  ریزگان  هرخالاب  یمومع ، يدنمزاین  رثا  رب  یحیسم  ياهتلود  هک  تسا  نیا  بلطم  هاوگ  نیرتهب 

! دننادیمن زیاج  ار  نآ  اهکیلوتاک  یبهذم ، ظاحل  زا  هچرگ 
هب قـالط  رگا  اریز  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نز  درم و  يزیرغ  تلاـح  مکح  نیا  رد  هتبلا  هدـش و  هدرپس  درم  تسد  هب  مالـسا  رد  قـالط 

ناـکرا دوب و  یتسـس  لاـح  رد  هتـسویپ  جاودزا  هطبار  تسا ، فطاوع  تاـساسحا و  ریـسا  بولغم و  درم  زا  شیب  نز  نوچ  دوب ، نز  تسد 
نتفرگ رد  نز  هک  دراد  دوجو  ییاههار  مالسا  عرش  رد  نیا ، دوجو  اب  و  دشیم ، هتخیسگ  مه  زا  یناسآ  هب  لزلزتم و  هتفای  لیکـشت  هداوناخ 

. دنک هدافتسا  اهنآ  زادناوتیمقالط 
« طرش  » دقع نمض  رد  ییوشانز  دقع  ماگنه  هدرک ، ینیب  شیپ  شیوخ  رـسمه  اب  ترـشاعم  نمـض  رد  ار  یلامتحا  تالکـشم  هکنآ  دننام 

مزلم دهد ، قالط  ار  وا  تهج  نودب  رهوش  رگا  ای  دشاب و  هتـشاد  قالط  رد  تلاکو » ، » دنک دمآ  شیپ  تالکـشم  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دنک 
. دنک لح  ار  يو  تالکشم  هک  دشاب 

، دسرن رارطضا »  » دح هب  ات  هک  هدومن  رایسب  شرافس  هدرک و  تّمذم  ار  نآ  هداعلاقوف  یلو  هدرمش  ینوناق  ار  قالط  هک  نیا  اب  مالسا  عراش 
دنکن و مادقا  دوخ  نز  قالط  هب  درم 

340 ص : مالسا ، میلاعت 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دلسگن . ار  یگداوناخ  دنویپ 

. تسا قالط  راگدرورپ  دزن  رد  اهزیچ  نیرتضوغبم 
رد دوش و  ماجنا  لداع  رفن  ود  روضح  رد  دیاب  هک  نیا  دننام  تسا . هدـش  عضو  قالط  يارب  یلکـشم  تاررقم  مالـسا  رد  تهج  نیمه  هب  و 

 .... دشاب و هدشن  رتسب  مه  يو  اب  مایا ، نیا  رد  زین  درم  دشابن و  هنانز  تداع  رد  نز  هک  دشاب  یمایا 
دنهد و شزاس  رگیدکی  اب  ار  نانآ  ات  دـننک  نیعم  مَکَح »  » رفن ود  دـشاب ، فرط  ود  ره  زا  يراگزاسان  عازن و  رگا  هک  هدـش  ررقم  نینچمه 

. دوش عقاو  قالط  دشابن ، نکمم  شزاس  هجو  چیه  هب  هک  یتقو  اهنت 

قالط تحص  طیارش 

: دیاب دهدیم  قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم 
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. دشاب غلاب  . 1
. دشاب لقاع  . 2

. دهد قالط  شدوخ  رایتخا  هب  . 3
. دشاب هتشاد  قالط  دصق  . 4

. تسین حیحص  دیوگب ، ار  قالط  هغیص  یخوش  هب  اًلثم  ای  دوش  روبجم  قالط  هب  هک  یسک  ای  هناوید ، غلابان ، قالط  نیاربانب 
[193 .] دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  ندش ، كاپ  زا  دعب  شرهوش  دشاب  كاپ  سافن »  » و ضیح »  » زا قالط  تقو  رد  دیاب  نز  . 5

ص340 مالسا ؛  میلاعت 
. دشاب لداع  درف  ود  روضح  رد  دریگ و  ماجنا  صوصخم  هغیص  اب  قالط 

قالط ماسقا 

: تسا مسق  ود  رب  قالط 
341 ص : مالسا ، میلاعت 

قالط هدع  هکنآ  زا  شیپ  تروص  نیا  رد  دـهد ، قالط  هدـش ، رتسب  مه  وا  اب  هک  ار  دوخ  نز  درم ، هک  تسا  نیا  نآ  و  یعجر ،» قالط  . » 1
. دزاس رارقرب  ًاددجم  ار  جاودزا  هطبار  دیدج  دقع  نودب  هدرک و  عوجر  وا  هب  دناوتیم  دوش ، مامت 

: تسا مسق  دنچ  رب  نآ  درادن و  عوجر  قح  درم ، نآ  زا  سپ  هک  تسا  یقالط  نآ  و  نئاب » قالط  . » 2
. دنک یکیدزن  وا  اب  درم  هک  نآ  زا  شیپ  نز  قالط  فلا ،

. تسا هداد  تسد  زا  ار  هچب  دیلوت  دادعتسا  هک  ینز  ینعی  هسئای ، نز  قالط  ب ،
. درادن هّدع  قالط  عون  هس  نیا  و  هدشن . مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  قالط  ج ،

وا رگید  راب  يارب  دناوتیمن  دنک ، عوجر  دناوتیمن  درم  هکنیا  رب  هوالع  قالط  نیا  رد  و  دـناهداد . قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  قالط  د ،
هک دریمب  ای  دهدب  شقالط  درم  نآ  دوش و  رتسب » مه   » وا اب  دیآرد و  يرگید  رهوش  مئاد  دقع  هب  نز  هکنآ  رگم  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  ار 

. دیامن دقع  دوخ  يارب  ار  وا  دناوتیم ، لوا  رهوش  هدع ، ندش  مامت  زا  دعب  تروص  نیا  رد 
دـنیوگ و علُخ  دـهد  شقالط  هک  دـشخبیم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ار  ینز  قالط  علُخ :» قـالط  . » 3

. دیامن عوجر  وا  هب  دناوتیمن  رهوش  دنکن  هبلاطم  هدیشخب  دوخ  رهوش  هب  هک  ار  یلام  نز  ات  قالط  نیا  رد 
نیا رد  دهد و  قالط  ار  وا  هک  دهدب  درم  هب  یلام  نز  و  دنهاوخن ، ار  رگیدکی  رهوش  نز و  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و  تارابم » قالط  . » 4

. درادن عوجر  قح  درم  دنکن ، هبلاطم  ار  دوخ  لام  نز  هک  یتقو  ات  زین  قالط 
دوشیم مارح  رهوش  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  زا  سپ  هک  تسا ، هدش  هتفگ  نآ  يارب  لصفم  ياهباتک  رد  هک  یطیارـش  اب  مهن ،» قالط  . » 5

. تسین نکمم  ییوشانز  هطبار  داجیا  رگید  هجو  چیه  هب  و 
342 ص : مالسا ، میلاعت 

هّدع ماسقا  ماکحا و 

« هدع  » هدش نیعم  هک  یتدم  دیاب  دهدب ، شقالط  رهوش  رگا  تسا ، هدومن  مکحم  ار  جوادزا  هطبار  هدـش و  رتسب  مه  دوخ  رهوش  اب  هک  ینز 
: دراد رب  رد  مهم  هجیتن  ود  راک ، نیا  دیامن و  يراددوخ  جاودزا  زا  ینعی  درادهگن ،
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. دوشیم يریگولج  اههفطن  ندش  هتخیمآ  طالتخا و  زا  هک : نآ  لوا 
. دنیامن عوجر  هدش  نامیشپ  رگیدمه ، تقرافمزا  رهوشونز  تسا  نکمم  هکنآ : مود 

رگید نز  هدـشن ، مامت  وا  هدـع  ات  دوب ، شمراهچ  نز  رگا  و  دـنکن . نوریب  هناخ  زا  ار  وا  دـهدب و  ار  نز  جراخم  دـیاب  درم  هدـع ، تدـم  رد 
. دربیم ثرا  وا  هکرت  زا  نز  دریمب ، درم  رگا  لاس  کی  ات  دشاب ، توم  ضرم  رد  قالط  هچنانچ  و  دریگن .

هدع ماسقا 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنیا  حرش  و  تافو . هدع  تسین 3 . نتسبآ  هک  ینز  هدع  نتسبآ 2 . نز  هدع  . 1 تسا : مسق  هس  رب  هدع 
هب وا  هچب  قالط ، زا  دعب  تعاس  کی  رگا  نیاربانب  تسوا ، هچب  ندش  طقس  ای  ندمآ  ایند  هب  ات  شاهدع  دنهد ، قالط  ار  نتـسبآ  نز  رگا  . 1

. دنک رهوش  دناوتیم  دیایب  ایند 
شقالط یکاپ  رد  دشاب و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هک  یتروص  رد  دشابن ، هسئای  هدش و  مامت  شلاس  ُهن  رگا  تسین  نتسبآ  هک  ینز  . 2

. دوشیم مامت  وا  هدع  دید ، ار  موس  ضیح  هک  نیمه  و  دوش ، كاپ  دنیبب و  ضیح  راب  ود  هک  دنک  ربص  يردق  هب  دیاب  دهد 
هدع ندییاز  عقوم  ات  دیاب  دشاب ، نتـسبآ  رگا  درادهگن و  هدـع  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دـیاب  دـشابن  نتـسبآ  رگا  هدرم ، شرهوش  هک  ینز  . 3

دنک و ربص  شرهوش  گرم  زا  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دیاب  دـمآ ، ایند  هب  شاهچب  زور ، هد  هام و  راهچ  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  اما  درادـهگن ،
. درادن تافو  هدع  هدش » دقع  تقوم   » روط هب  هک  ینز  و  دنیوگیم . تافو » هدع   » ار نیا 

343 ص : مالسا ، میلاعت 

نز درم و  تداهش 

هراشا

اب ربارب  نز  رفن  ود  تداهـش  مالـسا  رد  تسا ، يوق  نز  رد  ساـسحا  يورین  درم و  رد  لـقعت  يورین  نوـچ  دـش ، ناـیب  ًاـقباس  هک  يروـط  هب 
: دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  تسا . درم  کی  تداهش 

اَمُهادْحِإ َرِّکَُذتَف  امُهادْحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  ِءادَهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم  ِناتَأَْرما  َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو  »
[194 [؛» يرْخُْألا

. دهد رکذت  ار  وا  يرگید  دش ، هارمگ  یکی  رگا  ات  ار  نز  ود  درم و  کی  هن ، رگا  دیریگب و  هاوگ  ار  درم  ود 

تداهش لئاسم  تایلک 

لیاسو و  تسا ، نآ  يادا  و  تداهش »  » لمحت درک ، طبض  ار  ثداوح  ناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  طیارـش  عاضوا و  همه  رد  هک  یمومع  هار  اهنت 
سرتسد رد  دنتـسین و  یمومع  هدش ، هیهت  تافارتعا  لکـش و  تیبثت  ثداوح و  طبـض  يارب  هک  ینف » لیاسو   » دننام و  نتـشون »  » دننام رگید 

. دنشابیمن رشب 
هداد روتسد  هداد و  تیمها  یعیبط  هداس و  رایسب  هلیسو  نیا  هب  مالسا  تهج  نیا  زا 

344 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنهد تداهش  موزل  عقوم  رد  دننک و  طبض  ار  ثداوح  هار  نیا  زا  مدرم  هک  تسا 
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دهاش طورش 

رد دناوتیم  دشاب ، هدرکن  تیصعم  رگا  هدیسر ، هد  هب  شنس  هک  ياهچب  طقف  تسین و  عومـسم  غلابان  هچب  تداهـش  نیاربانب ، دشاب ، غلاب  . 1
. دهد تداهش  ندز » مخز   » دروم

. دشابن هیفس  هناوید و  . 2
مالسا هانپ  رد  هک  باتک  لها  یمذ - رفاک  تداهش  دشابن ، ناملسم  دهاش  هب  یسرتسد  ندرک  تیـصو  عقوم  رد  رگا  یلو  دشاب ، ناملـسم  . 3

. دوشیم لوبق  مه  دشاب -
. دوشیمن لوبق  نآ ، ندش  رقتسم  هبوت و  زا  شیپ  دهدب ، غورد  تداهش  هک  یسک  قساف و  درف  تداهش  سپ  تلادع ، . 4

. درک مکح  دوشیمن  دراد ، عورشمان  بسن  هک  یسک  تداهش  هب  نیاربانب  دلوم ، تراهط  . 5
. دوشیمن هداد  رثا  بیترت  تسا ، عفنيذ  دوخ  ییاوعد  عوضوم  رد  هک  یسک  تداهش  هب  نیاربانب ، دشابن ، مهتم  هکنآ  . 6

هطساو هب  رگا  داد و  تداهـش  دوشیمن  هدماین ، تسد  هب  سح »  » هار زا  هک  ینیقی » سدح   » هب نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  یمتح  نیقی  هکنآ  . 7
مالعا مدرم  هب  مه  ار  وا  ییوگغورد  دـننک و  شاهیبنت  دـیاب  تسا و  نماض »  » دـهاش دوش ، رداص  یـسک  ررـض  رب  یمکح  غورد ، تداـهش 

! دنیامن
345 ص : مالسا ، میلاعت 

تسا درم  صوصخم  هک  يروما 

تلاخد نآ  رد  وحن  چـیه  هب  دـیابن  تاساسحا  فطاوع و  درپس و  قلعت  تسد  هب  اهنت  ار  نآ  ماـمز  دـیاب  هک  یعاـمتجا  نوئـش  نیرتساـسح 
اهرازه دـتفایم ، قافتا  هعماج  رد  هک  ییاهتموصخ  لصف  يروشک و  روما  هرادا  اریز  تسا ، یگنج » یئاضق و  یتموکح و   » نوئـش دـنک ،

بات ياهوق  چیه  لقتـسم ، لقعت  يورین  کی  زج  هک  دراد  ییوربآ  یناج و  یلام و  ياهدیدهت  راوگان و  ياهدونـش  تفگ و  جیهم و  هرظنم 
تلادـع هب  فلاـخم  ياـهبطق  ناـیم  رد  دزاـسب و  ربـص  یخلت  اـب  هدرک  یـشوپ  مشچ  اـهنآ  هـمه  زا  دـناوتیمن  درادـن و  ار  نآ  تمواـقم 

مـشچ کی  هب  ار  نادان  اناد و  وگدب و  قلمتم و  ابیز و  تشز و  نمـشد و  تسود و  دیاب  دراد ، ار  تمـس  نیا  هک  یـسک  دزادرپب . یعامتجا 
وا دوجو  رد  تاساسحا  فطاوع و  هک  سکنآ  تسا  مولعم  دـهد و  يأر  دـنک و  تموکح  دوخ ، زیمآسوه  تـالیامت  فـالخرب  دـنیبب و 
اب دـشاب ، زجاع  تواضق  تموکح و  هرادا  زا  تاساسحا  فطاوع و  یتقو  هتبلا  تشاد و  دـهاوخن  ار  راک  نیا  ییاـناوت  تردـق و  دراد ، هبلغ 

درم نایم  دنازوسیم و  ار  رت  کشخ و  ره  گنج ، رد  هک  رگید  یعامتجا  ياهشور  فالخرب  اریز  دوب ، دهاوخ  رتراگزاسان  یگنج  نوئش 
تسا و راوتسا  تلادع »  » ساسا رب  انعم  مامت  هب  مالسا  یگنج  شور  دراذگیمن ، یقرف  نیرتمک  نمشد ، راوخریش  هچب  كانرطخ و  یگنج 
زا دـنک ، لیامت  قفاوم  بطق  هب  ساسحا  هفطاع و  رگا  گنج  عقوم  رد  اریز  دوشیمن ، یلمع  ساسحا ، هفطاع و  هبلغ  اـب  یـشور  نینچ  هتبلا 

ار دوخ  هدمآ ، رتهاتوک  تسا  مزال  هک  ياهزادنا 
346 ص : مالسا ، میلاعت 

ار تیناسنا  تاررقم  لوصا و  هدرمـش ، یکی  ار  هانگ  اب  هانگیب و  هدرک  يور  هدایز  دـیامن ، لیامت  فلاـخم  بطق  هب  رگا  تخاـب و  دـهاوخ 
. دومن دهاوخ  لامیاپ 

نادرم شودمه  عامتجا  رد  ار  نانز  هک  تساهتدم  یبرغ  لود  هک  تسا  نیا  دروم ، نیا  رد  مالسا  رظن  تحـص  تلاصا و  رب  لیلد  نیرتهب 
نارادرـس ماقم و  یلاع  تاضق  اهتلود و  ياسؤر  تسرهف  رد  نونک  اـت  یلو  دـنهدیم ، اـمن  وشن و  ار  ناـنآ  تیبرت  میلعت و  اـب  هداد و  رارق 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرکن ادیپ  نادرم ، هب  یهجوت  رکذ و  لباق  تبسن  نانز  هدع  یگنج  یمان 
ساـسحا هفطاـع و  زا  ًاـعبط  هـک  رـسمه و ...  روـما  هرادا  ناراـمیب ، يراتـسرپ  ناـکدوک ، شرورپ  يرادهناـخ ، ياـهشخب  رد  ناوناـب  يرآ 

. دناهدوب مدقشیپ  هشیمه  دریگیم  همشچرس 
: دیامرفیم هدومن  نیعم  عامتجا  رد  ار  نز  ماقم  یهاتوک  هلمج  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

؛ ۀنامرهقب تسیل  ۀناحیر و  یه  اّمنإ 
! نامرهق کی  هن  تسا  یلگ  نز 

. دهدیم ناشن  یمالسا  هعماج  رد  ار  نز  یعامتجا  تیعقوم  هک  تسا  ياهملک  نیرتهب  نیا  و 
دوخ یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  ار  ياهملک  نیرخآ  یتح  دومرفیم و  شرافس  نانز  هرابرد  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

: دومرف هک  دوب  نیا  دش ، عطق  شفیرش  يادص  دومرف و 
؛ ءاسنلا یف  هَّللا  هَّللا 

. دینکن شومارف  نانز  دروم  رد  ار  ادخ  ادخ ،
347 ص : مالسا ، میلاعت 

اضق لئاسم  تایلک 

هراشا

: زا دنترابع  دشاب  اراد  یعرش  ظاحل  زا  دیاب  یضاق  هک  یتافص 
؛ غولب . 1

؛ لقع لامک  . 2
؛ مالسا . 3

؛ دشاب هتشادن  رارصا  کچوک ، ناهانگ  هب  دهدن و  ماجنا  ار  گرزب  ناهانگ  هک  دشاب  يروط  دیاب  ینعی  تلادع ، . 4
؛ دشابن عورشمان  شبسن  ینعی  دلوم ، تراهط  . 5

؛ تسین یفاک  دنک ، تواضق  نارگید  ياوتف  اب  دهاوخب  رگا  و  دنادب ، شدوخ  داهتجا  هار  زا  ار  یقوقح  لئاسم  ینعی  ملع ، . 6
. دنک تواضق  دناوتیمن  تسا  راک  شومارف  هک  یسک  نیاربانب  ظفح ، طبض و  . 7

. تسا مورحم  تواضق  زا  انیبان »  » درف اهقف  رتشیب  هتفگ  هب  انب  ییانیب ، . 8
. دوشیم لوزعم  تواضق  بصنم  زا  دوخ  هب  دوخ  دوش ، تافص  نیا  زا  یکی  دقاف  یضاق  رگا 

یضاق فیاظو 

ار ریز  فیاظو  نیا  دیاب  تسا  تواضق  بصنم  ياراد  هک  یسک  مالسا  سدقم  عرش  رد 
348 ص : مالسا ، میلاعت 

: دهد ماجنا 
. تسا هدش  نیعم  هقف  بتک  رد  هک  ییاهروتسد  اب  رگیدکی  رب  مدرم  يواعد  لصف  عطق و  . 1
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. دنشاب هدرکن  نیعم  یتسرپرس  نانآ  يارب  يردپ  ّدج  ای  ردپ  رگا  ناگناوید ، نامیتی و  یتسرپرس  . 2
. بحاصالب لاوما  یمومع و  فاقوا  هب  یگدیسر  . 3

. ناهیفس لاوما  ندرک  هرادا  . 4
. مکح رودص  زا  سپ  سلفم  لاوما  هب  یگدیسر  سالفا و  یگتسکشرو و  مکح  ندومن  رداص  . 5

. دوش رداص  وا  زا  یتنایخ  هک  یتروص  رد  یصو ، رییغت  لیدبت و  . 6
. دیاین رب  تیاصو  فیاظو  ماجنا  هدهع  زا  ییاهنت  هب  رگا  یصو  هب  نیما »  » ندومن همیمض  . 7

. دزادرپب ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  هک  یسک  هب  نداد  تلهم  . 8
. دننکیم يراددوخ  هبجاو  هقفن  نداد  زا  نکمت ، دوجو  اب  هک  یناسک  مازلا  . 9

. تسا هدش  هدرپس  وا  هب  هک  ییاهتناما  دانسا و  ظفح  . 10
. یعرش دودح  يارجا  . 11

. تسا هدش  نّیعم  عرش  رد  هک  یناسک  يارب  سبح  مکح  ندرک  رداص  . 12

اضق ماقم  تیمها 

رد یـضاق  تهج  نیمه  هب  درب ، یپ  تواضق  ماـقم  لـماک  تیمها  هب  ناوتیم  هدـش ، نیعم  یـضاق  يارب  مالـسا  رد  هک  یفیاـظو  یـسررب  زا 
عونمم ًادـیدش  دـشابیم ، وا  بناج  هب  قح  هک  یـسک  زا  یتح  هوشر »  » نتفرگ زا  درب و  راک  هب  ساسحا  هفطاع و  دـناوتیمن  دوخ  تواـضق 

. تسا
349 ص : مالسا ، میلاعت 

. دراذگب توافت  دننکیم ، عوجر  وا  هب  هک  یناسک  نیب  دوخ  راتفر  رد  دیابن  زین  و 
: دیامرفیم تاضق  هب  عجار  دسیونیم  رتشا » کلام   » يارب هک  يروتسد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

ییابیکش اهراک  هب  یگدیسر  رد  ددرگن و  گنتلد  هتسخ و  يواعد  بابرا  هعجارم  زا  هک  نک  باختنا  ار  یـسک  مدرم ، نیب  ام  يرواد  يارب 
تقد یسررب و  روما  تالکشم  رد  دنرمشن . ریقح  راوخ و  ار  وا  اوعد  باحصا  دیاین . راوشد  يو  رب  روما  لصف  لحو و  دشاب ، هتـشاد  لماک 
ریثأت تحت  تسا ، نشور  يو  يارب  هدنورپ  رگا  دهدن . مکح  دوز  هبتـشم  تاعوضوم  هب  تبـسن  دریگن و  يرـسرس  ار  يراک  چـیه  دـیامن و 

. ددنب ورف  مدرم  لانم  لام و  زا  عمط  مشچ  و  دیامن . ارجا  راهظا و  دیدرتیب  ار  یهلا  مکح  دوشن و  عقاو  مدرم  عیمطت  دیدهت و  ای  یسولپاچ 
دوخ هنادـنموربآ  یگدـنز  رد  ات  نک ، نیعم  ناشریطخ  هفیظو  اب  بسانم  ار  ناـنآ  قوقح  دـنوشیم  ادـیپ  تردـن  هب  مدرم  لـیبق  نیا  نوچ  و 

نارگید گنرین  ییوگدب و  زا  ات  نک ، اطع  ییاضق  لالقتسا  نانآ  هب  و  دنشاب ، هشادن  يریگهوشر  يارب  ياهناهب  و  دنـشابن ، نارگید  دنمزاین 
. دنشاب ناما  رد 

350 ص : مالسا ، میلاعت 

داهج یلک  لئاسم 

هراشا

اب دـناوتب  هک  عاـفد  يورین  اـب  نارگید  دـننام  دـیامنیم و  عاـفد  دوخ ، عفاـنم  زا  نینچمه  دوخ و  یتسه  زا  ياهدـیرفآ ، ره  دـننام  زین  ناـسنا 

مالسا www.Ghaemiyeh.comمیلاعت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


هدومن و عاـفد  دوخ  زا  دـیاب  هک  تسا  دـقتعم  دوخ  يدادادـخ  ترطف  هزیرغ و  اـب  یمدآ  دـشابیم . زهجم  دـنک ، هزراـبم  شیوـخ  نانمـشد 
يور یسک  رگا  نینچمه  دزاس . دوبان  دوشیمن ، فرصنم  دوخ  ینمـشد  زا  ياهلیـسو  چیه  هب  تسوا و  ندرک  دوبان  رکف  هب  هک  ار  ینمـشد 

. دنک هاتوک  ار  وا  تسد  تسا  نکمم  هک  یهار  ره  زا  هتساخرب  عافد  هب  دراذگب ، تسد  وا  یتایح  عفانم 
ینعی دـشابیم ؛ راوتـساو  تباث  مه  يرـشب  ياههعماج  نایم  رد  تساجرب ، ياـپ  تباـث و  ناـسنا  درف  کـی  داـهن  رد  هک  يرطف  عوضوم  نیا 

ياههعماج ناسنا و  ات  و  تسا : گرم  هب  موکحم  هعماج ، نآ  شیپ  دـنکیم  دـیدهت  ار  نآ  یعامتجا  لالقتـسا  ای  هعماـج  دارفا  هک  ینمـشد 
هنوگره دـناوتیم  دوخ ، یتایح  نمـشد  قح  رد  هعماج  درف و  ره  هک  تسا  هدوب  رارقرب  تباث و  نانآ  نایم  رد  رکف  نیا  تسا ، هدوب  یناـسنا 

! دهد جرخ  هب  لمع  تدش  دریگب و  میمصت 
دوخ یتایح  نمشد  دنوریمن ، تلادع  قح و  راب  ریز  هک  ار  یناسک  هدیدرگ و  راوتسا  دیحوت  ساسا  رب  یعامتجا و  تسا  ینید  مه  مالـسا 
چیه دنادیم و  یناهج  نید  ار  دوخ  نوچ  و  دوب ، دهاوخن  لئاق  نانآ  يارب  یناسنا  مارتحا  شزرا و  هنوگ  چیه  هتسناد ، تیرشب  ماظن  لخم  و 

هک سک  ره  اب  تسا ، هتفرگن  رظن  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  يزرم  نطو و  عون 
351 ص : مالسا ، میلاعت 

لباقم رد  ات  دگنجیم  دوریمن ، ینامـسآ  ماکحا  قحراب و  ریز  هنامیکح  ياهزردنا  دنپ و  نشور و  قطنم  اب  تسا و  كرـش  هدیقع  راتفرگ 
. دوش عضاخ  تلادع  قح و 

نانمشد اب  دوخ ، ترطف  يور  زا  یناسنا  هعماج  ره  هک  تسا  یشور  قباطم  انعم  مامت  هب  تسا و  نیمه  داهج »  » رد مالـسا  تاررقم  هصالخ 
. دراد دوخ  یتایح 

ياهيزاب ریشمش و  اهنت  شلیلد  هک  يروتارپما  میژر  کی  مالـسا  اریز  تسین ، ریـشمش  نید  شیدنا ، دب  نایعدم  تاغیلبت  مغر  یلع  مالـسا 
دیوگیم نخس  مدرم  اب  لقع  قطنم و  هار  زا  دوخ ، ینامسآ  مالک  رد  تسادخ و  نآ  راذگهیاپ  هک  تسا  ینید  هکلب  تسین ، تسا ، یسایس 

. دنکیم توعد  تسا ، نانآ  ترطف  شنیرفآ و  قباطم  هک  ینید  هب  ار  دوخ  ناگدیرفآ  و 
روز ریشمش و  نید  زگره  دشاب ، [ 195 «] ٌْریَخ ُْحلُّصلا  َو   » نآرق حیرـص  صن  قبط  نآ ، یناهج  همانرب  و  مالـس »  » نآ یمومع  تیحت  هک  ینید 

. دوب دهاوخن 
ياهگنج راتفرگ  ناناملسم  تفرگارف و  ار  ناتسبرع  هریزج  هبـش  همه  مالـسا  تینارون  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یگدنز  نارود  رد 

هک یفاصنایب  یهز  دیـسرن و  رازه  هب  مه  رافک  تافلت  تفرن و  ـالاب  رفن  تسیود  زا  ناناملـسم  تاـفلت  دـندوب ، تخـس  ياـههزرابم  مهم و 
. دنمانب ریشمش  نید  ار  ینید  نینچ 

مالسا رد  گنج  دراوم 

: دناهفیاط دنچ  دگنجیم ، نانآ  اب  مالسا  هک  یناسک 
ماهبا هطقن  چیه  هک  يروط  هب  دنوش و  توعد  مالسا  هب  لوا  دیاب  هک  دنتسین  لئاق  داعم  توبن و  دیحوت و  هب  هک  یتعامج  ینعی  ناکرشم ، . 1

ناناملسم رگید  اب  دنتفریذپ ، رگا  سپ  دنهد . حیضوت  هدومن  نشور  نانآ  يارب  ار  نید  قیاقح  دنامن ، یقاب  يرذع  ياج  و 
352 ص : مالسا ، میلاعت 

، دـنرواین دورف  رـس  دـش  نشور  نانآ  رب  تقیقح  قح و  هک  نآ  زا  سپ  دـندرکن و  لوبق  رگا  و  دوب ، دـنهاوخ  ربارب  ررـض  عفن و  رد  ردارب و 
. داد دهاوخ  ماجنا  ار  داهج  ینید  هفیظو  نانآ  لباقم  رد  مالسا 

لئاق داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  دـنادیم و  ینامـسآ  باتک  نید و  بحاص  ار  نانآ  مالـسا  هک  سوجم ) يراـصن و  دوهی و   ) باـتکلها . 2
مالسا هانپ  هب  دنزادرپیم - ناناملسم  هک  یعرش  تایلام  ياج  هب  هیزج -»  » نداد اب  دنناوتیم  هک  هداد  هزاجا  فیاوط  نیا  هب  مالـسا  دنتـسه ،
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ناج و ناناملـسم ، لثم  هدومن و  لمع  دوخ  ینیدتاررقم  هب  دننک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  دـنریذپب و  ار  مالـسا  یتسرپرـس  ینعی  دـنیایب .
کمک ای  ءوس  تاغیلبت  دـیابن  یلو  دـنزادرپب ، نیملـسم  هعماج  هب  هیزج  ناونع  هب  زیچان  یغلبم  نآ  رباربرد  دـشاب و  مرتحم  ناشلام  ضرع و 

. دنهد ماجنا  تسا ، ناناملسم  ررض  هب  هک  يرگید  راک  ای  نید  نانمشد 
اب یمالسا  هعماج  دنزادرپب ، راتشک  تشک و  هب  هدرک ، هناحلسم  مایق  ناناملسم  مالسا و  ررـضرب  هک  یناناملـسم  ینعی  داسف » یغب و   » لها . 3

. دنرادرب بوشآ  داسف و  زا  تسد  دنوش و  میلست  ات  دگنجیم  نانیا 
ناناملسم همه  رب  تروص  نیا  رد  هک  دننک  هلمح  یمالسا  تموکح  ندرب  نیب  زا  ای  نید  ساسا  ندومن  ناریو  دصق  هب  هک  نید  نانمشد  . 4

. دنیامنب ار  یبرح » رفاک   » راتفر نانآ  اب  دننک و  عافد  تسا  بجاو 
ضرعت مدع  نامیپ  مالـسا  نانمـشد  اب  تقوم  روط  هب  دناوتیم  یمالـسا  هعماج  دـیامن ، باجیا  مالـسا  نیملـسم و  تحلـصم  هک  نانچ  رگا 

ار ناناملسم  لامعا  راکفا و  هدیـشخب  ءوس  رثا  نانآ  رادرک  راتفگ و  هک  دنک  رارقرب  نانآ  اب  ار  یتسود  طباور  يروط  درادن  قح  یلو  ددنبب ،
. دیامن دساف 

عافد داهج و  زا  رارف 

صخش هک  تسا  نیا  شیانعم  ندرک ، نمشد  هب  تشپ  گنج و  نادیم  زا  رارف 
353 ص : مالسا ، میلاعت 

ضرع و ناج و  ینید و  تاسدقم  ندرک  میلـست  تقیقح ، رد  دنادیم و  هعماج  یگدنز  زا  رتیمارگ  رتشزرارپ و  ار  دوخ  ناج  هدننکرارف 
. دنکیم دیدهت  ار  ناشیگدنز  نوئش  همه  هک  ینمشد  هب  تسا  هعماج  لام 

هدعو ًاحیرـص  هدننک ، رارف  يارب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هدـش و  هدرمـش  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  عافد ، داهج و  زا  رارف  ببـس  نیدـب 
: دیامرفیم هک  نانچ  تسا . هداد  شتآ 

[196 [؛» ُمَّنَهَج ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  »
نیا رگم  تسا ؛ منهج  يوس  هب  يو  تشگزاب  هتشگرب و  یلاعت  يادخ  مشخ  اب  ددرگرب  دنک و  نمشد  هب  تشپ  عافد  داهج و  رد  هک  یـسک 

. دگنجب نمشد  اب  هتفرگ  ياج  دوخ  نارای  نایم  رد  و  ددرگرب ، ای  دگنجب ، دناوتب  رتهب  هک  نیا  يارب  دریگ و  هرانک  هک 

كاخ بآ و  زا  عافد 

لاـعتم يادـخ  تسا . یمالـسا  تاـبجاو  نیرتمهم  زا  یکی  ناناملـسم ، هناـشاک  هناـخ و  یمالـسا و  هعماـج  زا  عاـفد  تشذـگ ، هـچنآ  رباـنب 
: دیامرفیم

[197 [؛» َنوُرُعْشَت ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  »
. دینکیمن كرد  امش  یلو  دنتسه  هدنز  نانآ  دیناوخن  ناگدرم  دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک 

دوخ كاپ  نوخ  رد  هک  ینادیهش  و  دنتفاتـشیم ، نینوخ  ياهگنج  هب  هتفرگ  فک  هب  ناج  مالـسا ، شیادیپ  زاغآ  رد  هک  ینادرم  ناتـساد 
نیع رد  زیگناتریح و  رایسب  دندیتلغیم ،

354 ص : مالسا ، میلاعت 
. دنتخاس راوتسا  ار  سدقم  نییآ  نیا  هیاپ  دوخ  كاچكاچ  ياهندب  كاپ و  نوخ  اب  هک  دندوب  نانیا  تسا . زیمآتربع  لاح 

هعماج یلخاد  نانمشد  اب  هزرابم 
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دیاب هعماج  یلخاد  نانمشد  اب  نانچمه  درک ، عافد  هعماج  تراسخ  زا  دیگنج و  دیاب  هعماج  یجراخ  نانمشد  اب  ترطف ، مکح  هب  هک  نانچ 
. تساخرب گنج  هزرابم و  هب 

هراپ ار  هعماج  یگدـنز  هتـشر  قیرط ، نیدـب  دزرویم و  فلخت  يراـج  نیناوق  یمومع و  شور  زا  هک  تسا  یـسک  هعماـج  یلخاد  نمـشد 
ینیمأت و ياوق  روما ، نایرج  مظن و  ظفح  يارب  لکـشتم  ياهتیعمج  رد  هک  تسور  نیا  زا  و  دزاسیم . لتخم  ار  یمومع  ماظن  دـنکیم و 

. دوشیم هدرب  راک  هب  نیفلختم ، رفیک  يارب  نوگانوگ  ياهتازاجم 
بجاو ضرف و  هعماج  دارفا  مومع  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  فلتخم ، ياهتازاجم  ییارجا و  هوق  رب  هفاضا  زین  مالسا 

رد هک  تسا  نیا  رگید  یعامتجا  ياهشور  مالـسا و  نایم  یـساسا  قرف  تسا . هتخاـس  رترثؤم  رتیمومع و  ار  هزراـبم  هلیـسونیدب  هدومن ،
ره رد  هجوت و  انتعا  ناشقالخا ، هب  مه  مدرم و  لاعفا  هب  مه  مالسا  یلو  تسا ، هدش  هجوت  مدرم  لامعاو  لاعفا  حالصا  هب  اهنت  اهشور  ریاس 

. تسا هدرک  هزرابم  داسف  اب  هلحرم  ود 
، فصو نیا  اب  دنراد ، یبولطمان  بقاوع  موش و  راثآ  هعماج  رد  هک  دنتـسه  یلامعا  هدومن ، میرحت  ار  اهنآ  مالـسا  هک  یناهانگ  یـصاعم و 

دننام دروآیم - دوجو  هب  ياهنخر  هعماج  رد  ياهطساو  هب  دنکیم و  دساف  دنوشیم  بکترم  هک  ار  يدارفا  ای  درف  ًامیقتسم  اهنآ  زا  یخرب 
ییادخ قوقح  تسا و  یگدنب  لاح  محازم  هک  یناهانگ  بلاغ  دوشیم .- ادیپ  ناسنا  ندـب  رد  هک  يوضع  ياههضراع  یلحم و  ياهمخز 

. دراد ار  لاح  نیا  ندروخ ، هزور  ندناوخن و  زامن  دننام : دنکیم ، عییضت  ار 
ياپ زا  ار  هعماج  رکیپ  هدومن  دیدهت  ار  یعامتجا  یگدنز  ًامیقتسم  اهنآ ، زا  یخرب  و 

355 ص : مالسا ، میلاعت 
تمهت نتفگ و  غورد  دیامنیم . هراپ  ار  یگدنز  هتشر  دراد و  راک  رس و  ناسنا  تایح  اب  میقتسم  روط  هب  هک  یـضارما  دننام : دروآیم ، رد 

. دراد ار  مکح  نیمه  زین  مدرم  ضرع  هب  ضرعت  تبیغ و  نیدلاو و  قوقح  مالسا  رظن  هب  تسا و  لیبق  نیا  زا  ندز 

قح زا  عافد 

مالـسا سدـقم  نییآ  فدـه  هناـگی  هک  تسا  قح  زا  عاـفد  دـشابیم ، كاـخ  بآ و  عاـفد  زا  رتعیـسو  رتقـیمع و  یـسب  هک  يرگید  عاـفد 
هدـش هدـیمان  قح » نید   » كاپ نییآ  نیا  رظن  نیمه  هب  تسا و  تقیقح  قح و  ياـیحا  ییادـخ ، شور  نیا  دـصقم  نیرترادهشیر  دـشابیم .

. دهدیمن رارق  فده  قح  زج  ار  يزیچ  و  درادن ، رب  رد  قح  زج  تسا و  قح  نآ  زا  هک  ینید  ینعی  تسا ؛
: دیامرفیم تسا  قیاقح  همه  عماج  هک  دوخ  باتک  فصو  رد  لاعتم  يادخ 

[198 [؛» ٍمیِقَتْسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  »
. تسین نآ  رد  داضت  ضقانت و  هنوگچیه  هک  یهار  يوس  هب  قح و  يوس  هب  دنکیم  ییامنهار  نآرق 

نکمم هک  هار  ره  زا  دوخ و  ياوق  عیمج  اب  دونش و  قح  دیوگ و  قح  دنک و  يوریپ  ار  قح  هک  تسا  مزال  ناملسم  درف  ره  رب  هک  تسا  نیا 
. دنک عافد  قح  زا  تسا ،

سفن لتق 

سدقم عرش  رد  هک  ملظ  دراوم  زا  یکی  تسین و  راگزاس  یشکمدآ  لتق و  اب  ادخ  هار  رد  داهج  هک  مینک  هراشا  تسا  يرورـض  اج  نیا  رد 
. درادن عافد  داهج و  هب  یطبر  هک  تسا  هانگیب  نتشک  و  سفن » لتق  ، » تسا هدیهوکن  مارح و  دنسپان و  رایسب  مالسا 

356 ص : مالسا ، میلاعت 
نیا و  دریگیم ، ربارب  مدرم  همه  نتشک  اب  ار  ناسنا  کی  نتـشک  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دشابیم و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  سفن  لتق 
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. تسا ناسکی  رفن ، رازه  رفن و  کی  رد  تیناسنا  دراد و  تیناسنا  اب  راکورس  ناسنا ، هدنشک  هک  هار  نیا  زا  رگم  تسین 

داهج رد  مالسا  یلک  شور 

هک یناملـسم  ره  رب  داهج  دگنجب و  ادـخ  هار  رد  دوخ  زرم  مه  رافک  اب  دـشاب  دوجوم  داهج  طیارـش  رگا  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  هعماج 
. تسا ییافک » بجاو  ، » دشابن صقان  مشچ  اپ و  تسد و  زا  دشاب و  تسردنت  لقاع و  غلاب و 

نانآ يارب  دـنامن ، نآ  رد  یماهبا  هطقن  چـیه  هک  يروط  هب  ار  ینید  قیاقح  دـش ، ورهبور  نمـشد  اـب  یتقو  هک  تسا  فظوم  مالـسا  رکـشل 
گنج هب  دـنتفریذپن ، ار  نید  قح ، ندـش  نشور  زا و  سپ  هک  یتروص  رد  اـهنت  دـیامن و  ناـشتوعد  قح  يوس  هب  ار  ناـنآ  هدومن و  نشور 

. دیامن مادقا 
هوق هک  ار  یناسک  ناوتان و  ناریپ  ناکدوک و  نانز و  دنزب و  نوخیبش  نمشد  هب  ددنبب و  نمشد  يور  هب  ار  بآ  دیابن  ناملسم ، ِيوجگنج 

. دیامن رارف  گنج  نادیم  زا  هک  درادن  قح  دشاب ، ربارب  ود  ای  يواسم  نمشد  هک  یتروص  رد  دشکب و  دنرادن  عافد 
دننازوسیم و ار  يرت  کشخ و  ره  هک  میریگب - رظن  رد  دنراد ، اهگنج  رد  ناهج  یقرتم ! للم  هک  يراتفر  اب  ار  مالـسا  یگنج  شور  رگا 

[199 .] تسا دنب  ياپ  تیناسنا  لوصا  هب  هزادنا  هچ  ات  مالسا  هک  دوشیم  نشور  دننکیمن - محر  ياهراچیب  فیعض و  چیه  لاح  هب 
357 ص : مالسا ، میلاعت 

يراد هدرب  هلئسم 

هراشا

کلمت ناوتیم  رگید » ياهالاک   » دـننام زین  ار  ناسنا »  » هک تسا  هدوب  يو  اب  زین  رکف  نیا  هدوب  ناسنا  ات  تسا  تسد  رد  هک  يدـهاوش  قبط 
! دومن

يراصن دوهی و  نایم  تشاد و  جاور  يریگهدرب  اکیرمآ ، اپورا و  کلامم  ریاس  نانوی و  مور و  ناتسبرع و  ناریا و  دنه و  میدق و  رـصم  رد 
. درکن میرحت  تسنادن و  دودرم  ار  نآ  دروآ  لمع  هب  عوضوم  نیا  رد  هک  یتالیدعت  اب  مه  مالسا  هدوب و  لومعم  زین 

ار يریگهدرب »  » ًامسر يدالیم  لاس 1833  رد  و  درک . تفلاخم  رهاظ  هب  يریگهدرب »  » شور اب  هک  دوب  یتلود  نیلوا  ناتـسلگنا  تلود  دیاش 
« لسکورب  » رد هک  یسلجم  رد  لاـس 1890  رد  اـت  دـندرک ، يوریپ  شور  نیا  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  رگید  لود  نآ  زا  سپ  و  دومن ! وغل 

! تسب رب  تخر  ناهج  زا  رهاظ  هب  يدرف  یشورف  هدرب  بیترت  نیدب  دندرک و  عنم  ار  یگدرب  یمومع » نوناق   » کی ناونع  هب  دش ، دقعنم 

يریگهدرب ياههار 

، دـهاوخب هک  روج  ره  هب  سک  ره  هک  هدوبن  يراـج  فازگ  هنارـسدوخ و  روط  هب  رـشب  ناـیم  رد  نهک  مسر  نیا  هک  دوـشیم  روـصت  نینچ 
: تسا هدشیم  ماجنا  اههار  نیا  زا  یکی  اب  یگدرب  هکلب  دروآرد ! دوخ  کلم  هب  ار  يرگید  دناوتیم 

يرگید رب  یتایح ، نمشد  ود  زا  یکی  رگا  نیشیپ ، راگزور  زا  يزوریپ  گنج و  . 1
358 ص : مالسا ، میلاعت 

هک دادیم  قح  دوخ  هب  هکلب  دوبن ، لـئاق  یناـسنا  مارتحاو  شزرا  یگنج  ناریـسا  نیا  يارب  دربیم ، تراـسا  هب  ار  يدارفا  تشگیم و  هریچ 
: دیامن راتفر  نانآ  اب  دهاوخب  روط  ره 
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. دیامن يرادرب  هرهب  وا  زا  درادهگن و  دوخ  دزن  هدرب  ناونع  هب  ای  دیامن ؟ دازآ  ای  دشخبب ! ای  دشکب 
عبات هکلب  هتـسنادیمن ، یعامتجا  تیـصخش  ياراد  ار  دوخ  نادنزرف  دندوب و  هداوناخ  تسرپرـس  نوچ  هداوناخ  ناردـپ  تیبرت  دـیلوت و  . 2

ماگنه رد  ور  نیا  زا  دنتسنادیم ، قحيذ  ار  دوخ  دنتفرگیم  نانآ  هرابرد  هک  یمیمصت  ره  دندرمـشیم و  دوخ  ضحم  كولمم  هداوناخ و 
! دندناسریم شورف  هب  زین  ار  دوخ  نارتخد  نانز و  یهاگ  لصا ، نیمه  دانتسا  هب  دنتخورفیم و  ار  دوخ  نادنزرف  جایتحا ،

رامـش هب  هدرب  هدنب و  ار  ناشیا  هدید  ذفان  مدرم  لمع  هرادا و  رد  ار  دوخ  نامرف  دنتـشادنپیم  نارگید  قوف  ار  دوخ  هک  دنمورین  نامدرم  . 3
هدرب رد  نانیا  دنتـشادیم ، او  شیوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هدید  ییادـخ ! هتـسیاش  ار  دوخ  دـنمورین ! ناهاش  زا  يرایـسب  یتح  دـندروآیم ،

. دندادیم صاصتخا  دوخ  هب  دنتفرگیم و  یگدرب  هب  دنتساوخیم ، هک  ار  ناتسد  ریز  زا  سکره  هدوب  نانعلاقلطم  نتفرگ 

یگدرب عوضوم  رد  مالسا  رظن 

. تسا هدومن  عنم  يردلق  و  يریگروز - و  ییوگروز - هار  زا  زین  نز و  دنزرف و  شورف  هار  زا  ار  یگدرب  مالسا 
دناوتیمن سک  چیه  دشابیم و  دازآ  تسین ، تیناسنا  لوصا  نمشد  لقاال  دراذگیم و  مدق  تیناسنا  هار  رد  هک  یناسنا  ره  مالـسا ، رظن  هب 

. دریگب یگدرب  هب  ار  وا 
دیدهت يدوبان  هب  ار  نآ  دوخ  یتسه  اب  دوریمن و  تیمدآ  لوصا  راب  ریز  هدیمهف  هتسنادو و  تسا  تیناسنا  ناج  نمـشد  هک  سک  نآ  یلو 

يدازآ هک  تسین  نیا  زج  یگدرب  و  دشاب ، دازآ  دوخ  لمع  هدارا و  رد  دیابن  تسین و  یناسنا  مارتحا  شزرا و  ياراد  زگره  دنکیم ،
359 ص : مالسا ، میلاعت 

. دیامن تموکح  يور  هب  يرگید  هدارا  دوش و  بلس  ناسنا  زا  هدارا  لمع و 
هتفرگ یبرح » نارفاک   » زا هک  ار  یگنج  ناریـسا  مالـسا  تسه ، هدوب و  نایناهج  قیدـصت  دروم  هراومه  هک  یناهج ، لصا  نیمه  ببـس  هب  و 

. دنکیم موکحم  لمع - هدارا و  يدازآ  بلس  ینعی  یگدرب - هب  دنتسه ، تیناسنا  یقیقح  نمشد  نوچ  دنوشیم ،
دیقیب میلست  گنج  زا  سپ  هک  یتلم  دنرادیم . لومعم  نارگید  هک  تسا  نامه  هتشاد  لومعم  براحم » ناریسا   » اب مالسا  هک  شور  نیا  و 

. دنیامنیم موکحم  لمع » هدارا و  يدازآ   » بلس هب  هدشن  رارقرب  ناشنایم  یمسر  حلص  هک  یتقو  ات  دوشیم  حتاف  تلم  طرش  و 
راک هب  ار  ظفل  نیا  اهتلم ، نیا  دـناوخیم و  هدرب »  » مان هب  ار  ناـنآ  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  دـنراد  مالـسا  اـب  لـلم  نیا  هک  یفـالتخا  اـهنت 

! يراذگمان ساسا  رب  ار  دوخ  تامیلعت  ای  يرواد  ساسا  دیابن  دنادیم ، رـشب  هعماج  يامنهار  هدنز و  ار  دوخ  هک  یـشور  هتبلا  و  دـنربیمن .
. دیامن راوتسا 

نارگید مالسا و  رظن  یسررب 

، تسا هدوشگ  ار  یهرگ  دـنزب ، مالـسا  راک  رد  یهرگ  هکنیا  ياج  هب  یگدرب » ياـغلا   » نوناـق داد و  رارق  هک  دـش  مولعم  هتـشذگ  ثحب  زا 
تسا نامه  تفر ، نیب  زا  هلیـسو  نیا  هب  هک  دنزرف » نز و   » شورف عوضوم  اریز  تسا ، مالـسا  ینید  داوم  زا  یکی  يارجا  تقیقح ، رد  نوچ 

هب هشیمه  رشب  هک  اجنآ  زا  هدرکن  میرحت  مالسا  هک  ار  یگنج » يارسا   » یگدرب اما  تسا  هدومن  وغل  ار  نآ  شیپ  نرق  هدزیس  رد  مالـسا  هک 
هدرب مسا  نارگید  یلو  هدیمان ، هدرب »  » ار نآ  مالسا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  اهنت  دش ، دهاوخن  هتـسب  زگره  دراد ، زاین  یمکح  نینچ 

ياهتلود دـندومنیم  ناـگدرب  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هک  ار  ياهدافتـسا  دـنیامنیم و  تیبثت  ار  یگدـنب  مسر  هدرواـین و  ناـبز  هب  ار 
لابق رد  دارفا  یگدرب »  » هک دننکیم  يراتفر  هدروخ  تسکش  ياهتلم  یگنج و  ناریسا  اب  ندمتم ، يایند  يزورما 

360 ص : مالسا ، میلاعت 
 .... دیآ باسح  هب  چیه »  » دیاب نآ 
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. دنوش هتفرگ  یگدرب  هب  ای  دازآ و  ناناملسم  تسرپرس  روتسد  هب  تسا  نکمم  دناهدش ، ریسا  هک  یبرح » رافک   » مالسا تاررقم  قبط  هتبلا 
« قلطـصملا ینب   » گـنج رد  هدوـمرف و  دازآ  اـج  کـی  ار  هچب  نز و  رازه  نیدـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  نزاوـه »  » گـنج رد 

! دنراد هگن  هدرب »  » ناونع هب  ار  اهنآ  همه  دنتسناوتیم  گنج  نوناق  ظاحل  زا  هک  یلاح  رد  دندومن  دازآ  ار  ریسا  رازه  نیدنچ  ناناملسم 
دوش و راتفر  نانآ  اب  دیاب  دوشیم ، راتفر  نارگید  اب  هک  روطنامه  دـناهداوناخ و  ياضعا  ریاس  دـننام  ناگدرب » ، » مالـسا رد  رگید  يوس  زا 

. درادن ار  نانآ  هب  يدعت  قح  یسک 
. دروخیم اذغ  تسشنیم و  ناگدرب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ار نیا  ایآ  دیـشوپیم . شدوخ  ار  رتتسپ  دادیم و  شیوخ  مالغ  هب  ار  ود  نآ  نیرتهب  دیرخیم  نهاریپ  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
؟ درک هدهاشم  زورما  يایند  رد  ناوتیم 

. دروخیم اذغ  تسشنیم و  اذغ  هرفس  کی  رس  رب  ناگدرب  اب  مه  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ار نانآ  و  دـنهدن ، مانـشد  ناشیا  هب  و  دـننکن ، يریگتخـس  ناشیا  رب  و  دـنیامن ، راتفر  ینابرهم  هب  ناـگدرب  اـب  هک  دـهدیم  روتـسد  مالـسا 

دروم نیا  رد  لاعتم  يادـخ  دـنیامن . جاودزا  نانآ  اب  دوخ  ای  دـننک  مهارف  ار  ناشجاودزا  لـیاسو  زاـین ، عقوم  رد  دـنیامنن و  رازآ  هجنکش و 
[200 «*.] ٍضَْعب ْنِم  ْمُکُضَْعب  : » دیامرفیم

زا سپ  و  دنروآ ، رد  دوخ  کلم  فرـصت و  هب  ار  یلام  دنوش و  کلام  دوخ  رگید  یهار  زا  ای  کلام ، نذا  اب  دـنناوتیم  ناگدرب  مالـسا  رد 
ار تلیـضف  یگرزب و  نازیم  مالـسا ، اریز  تسا ، هدوبن  مه  یگدنب  نامز  رد  هک  روط  نامه  تسین ، نانآ  يارب  يراع  گنن و  چـیه  يدازآ ،

دازآ درف  کـی  زا  رتهب  اوقت ، اـب  هدرب  کـی  مالـسا  رظن  رد  و  دسانـشیم . ناـنآ  نیرتـهب »  » ار مدرم  نیرتراـک  زیهرپ  و  دـنادیم ، اوقت »  » اـهنت
. تساوقتیب

361 ص : مالسا ، میلاعت 
. دندوب هدش  دازآ  ناگدرب  زا  یشبح ، لالب  یسراف و  ناملس  دننام : مالسا  مهم  ياهتیصخش  زا  ياهدع 

هرافک همیرج و  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدومن  زاب  ار  یفلتخم  ياههار  راک  نیا  يارب  هتـشاد و  رظن  دروم  ار  ناگدنب  ندـش  دازآ  هشیمه  مالـسا 
« مهم تابحتـسم   » زا ار  نآ  هدومن و  ناگدـنب »  » ندرک دازآ  رب  رایـسب  دـیکأت  زین  و  تسا . هداد  رارق  هدـنب  ندرک  دازآ  ار  ناهانگ  زا  یـشخب 
هک تفگ  دیاب  رگید  يوس  زا  دـنریگ . رارق  دازآ  هعماج  ءزج  هدـش و  دازآ  ناگدـنب ، زا  رایـسب  یهورگ  هنایلاس  هلیـسو ، نیا  هب  ات  هداد  رارق 

قح و هعماج  رد  ار  اهنآ  عقاو  رد  تفرگیم  یگنج  ریـسا  لکـش  هب  ار  یهورگ  یبرح - نارفاک  یمالـسا -، ریغ  ياههعماج  زا  مالـسا  رگا 
هعماج دارفا  ءزج  هتخاس  دازآ  ار  نانآ  جیردت  هب  فلتخم و  ياههار  زا  سپـس  تخادرپیم ، ناشتیبرت  میلعت و  هب  تخاسیم و  دراو  تلادع 

. دومنیم یمالسا 
ناملـسم ًارهاظ  ریـسا  رافک  هک  دوب  نکمم  دـشیم ، دازآ  ندـش ، ناملـسم  ضحم  هب  رگا  دوب ، هدرب  یگنج و  ریـسا  هک  ره  بیترت  نیدـب  و 

زا سپ  تدم و  زارد  رد  اما  دندرگرب ، دنتـشاد  هک  یعـضو  نامه  هب  یتصرف  كدـنا  هب  زاب  دـنهد و  تاجن  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  دـنوش و 
 .... تفریم نایم  زا  گنرین  نیا  ناکما  تیبرت ، شزومآ و  میلعت و 

362 ص : مالسا ، میلاعت 

عامتجا رگید  تاقبط  فالتخا 

هراشا
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هار ود  زا  امرفراک  رگراک و  مودـخم ، مداخ و  مکاحو ، تیعر  هقبط  لثم  دـیآیم ، دوجو  هب  ًاعبط  هعماـج  تاـقبط  رگید  رد  هک  یتاـفالتخا 
: تسا

لماـک روط  هب  ار  رکوـن  مداـخ و  يررقم  یمودـخم ، اـی  دـهدن  ار  رگراـک  دزم  اـمرفراک  هک  نآ  لـثم  يرگید ، قوـقح  رب  یکی  يدـعت  . 1
. دیامن ارجا  هناملاظ  یمکح  ایاعر ، زا  یکی  قح  رد  مکاح  ای  دیامن ، یفاصنایب  فاحجا و  وا  قح  رد  ای  دزادرپن ،

هب يدرفره  و  دـنامیم ، ظوفحم  سکره  هقح  قوقح  اـهنآ ، يارجا  اـب  هک  هدومن  عـضو  یناوارف  تاررقم  لکـشم ، نیا  لـح  يارب  مالـسا 
. دسریم دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح 

- دـشاب تقو  رادـنامرف  مکاح و  ای  هفیلخ  هچ  رگا  درک - يدـعت  وا  هب  سک  ره  هک  تسا  هداد  هزاجا  عامتجا ، زا  يدرف  ره  هب  راک  نیا  يارب 
. دیامن یهاوخداد  هدرب و  تیاکش  یضاق  هب 

نآ درک ، یهاوخداد  یـضاق  دزن  درک و  ادـیپ  یفالتخا  ترـضح  نآ  اب  ناناملـسم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  ماـیا  رد 
هک تساجنیا  بجعت  تفرگ ، ماجنا  همکاحم  هدش و  رضاح  دوب - هدرک  بصن  دوخ  هک  یضاق - شیپ  يداع  مدرم  زا  یکی  دننام  ترضح 

. دراذگن یقرف  هجو  چیه  هب  راتفر ، رد  اوعد ، فرط  وا و  نیب  هک  تساوخ  یضاق  زا  ترضح 
ییامرفراک هک  نیا  دننام  تسد ، ریز  فیعض و  يدرف  رب  دنمورین  يدرف  ییوگروز  . 2

363 ص : مالسا ، میلاعت 
میظعت شنرک و  هب  شیوخ  ربارب  رد  ار  نانآ  ای  درادهگن . اپرـس  دوخ  شیپ  ار  دوخ  همدـخ  یمودـخم ، ای  درامـش ، راوخ  ار  دوخ  نارگراک 

. دیامن بلس  تلم  زا  ار  یهاوخداد  ضارتعا و  قح  مکاح  ای  دراداو ،
مالسا رد  دیامنیم و  یهن  ًادیکا  دنکیم و  يریگولج  اهنآ  زا  تدش  هب  مالـسا  دراد ، ار  ادخ  ریغ  شتـسرپ  هبنج  اهراتفر ، هنوگ  نیا  نوچ 

! دشورفب تمظع  یگرزب و  نانآ  رب  ای  دشاب ، هتشاد  یعقوت  هفیظو ، ماجنا  زا  شیب  دوخ  ناتسد  ریز  زا  درادن  قح  یقوفام  چیه 
. دنکیم توعد  قلخ  نسح  تلادع و  افص و  یتسرد و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یناوارف  یقالخا  ياهروتسد  مالسا ، رد 

رایـسب ار  نادـب  نالهاان و  اب  ترـشاعم  زا  يرود  ناراکدـب و  تازاجم  نارازگتمدـخ و  ناراـکوکین و  قیوشت  ناـمیپ و  دـهع و  تاـعارم 
. دیامنیم شرافس 

هرد رد  دریگیم و  شیپ  ار  یتخبدـب  هار  هعماـج  نآ  ددـنبرب ، تخر  ياهعماـج  زا  رگا  هـک  تـسا  هدیدنـسپ  قـالخا  زا  هتـشر  کـی  اـهنیا 
. دنکیم طوقس  یناهج ، ود  یتخبدب  طاطحنا و  كانلوه 

رگید فرط  زا  یلو  دـشاب ، هتـشاد  وا  يارب  يزیچاـن  عفن  رهاـظ  تروص  هب  تسا  نکمم  نیناوـق ، نیا  هب  یـسک  ندرکن  لـمع  ییاـنتعایب و 
بلس يو  زا  زین  ار  يرگید  رایسب  ياهدوس  هتفرگ و  شتسد  زا  مه  ار  زیچان  عفانم  نیمه  هک  دروآیم  دوجو  هب  كانلوه  كاپان و  یطیحم 

راک نیا  اب  هک  دزاسب  هزات  ینامتخاس  انب ، نآ  زارف  رب  و  درادرب ! یکییکی  ار  انبریز  ياـهرجآ  هک  تسا  یـسک  دـننام  درف ، نیا  دـیامنیم و 
. دشوکیم انب  یناریو  رد  دوخ ،

دننیبب یمالسا  هعماج  عفن  رد  ار  دوخ  عفن  هدرک و  زیهرپ  یهاوخدوخ  زا  دننک و  رکف  عامتجا  عفن  هب  هک  هداد  روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا 
. دننادب دوخ  ررض  ار  عامتجا  ررض  و 

ای زرواشک  ای  رجات  درف  کی  دعب  دشاب  یعقاو  ناملسم  لوا  دیاب  ناملسم ، درف  کی 
364 ص : مالسا ، میلاعت 

هصالخ دزاس . یلمع  ار  دوخ  میمصت  سپس  دشاب  ناملـسم  دیاب  لوا  دهدب  هداوناخ  لیکـشت  دهاوخیم  هک  يدرف  زین  رگراک و  ای  رگتعنص 
. تسا مزال  حیحص  نامیا  نید و  دیامن ، رایتخا  دهاوخیم  هک  یبصنم  ماقم و  ره  و  دنزب ، دهاوخیم  هک  يراک  ره  هب  تسد 

ار نتشیوخ  تحلصم  سپس  دریگیم ، رظن  رد  ار  نیملسم  مالسا و  عفانم  حلاصم و  تسخن  یمیمـصت ، ره  يارب  راک و  ره  رد  یـسک  نینچ 
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. دیامنیمن مادقا  دشاب  مه  شدوخ  عفن  هب  هچ  رگا  تسا ، نآ  رد  ناناملسم  مالسا و  ررض  هک  يراک  هب  زگره  و 
لاعتم دنوادخ  دش . دهاوخن  ادیپ  یفالتخا  هعماج  نآ  دارفا  نیب  زگره  دنک ، ادیپ  عویـش  هعماج  رد  يرکف  نینچ  رگا  هک  تسا  مولعم  هتبلا  و 

: دیامرفیم
[201 «] اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  »

: دیامرفیم زین  و 
[202 «.] ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  »

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و 
. دنهد لیکشت  يدحاو  يورین  ناگناگیب  ربارب  رد  دنشاب و  مه  ردارب  دیاب  ناناملسم 

اهفالتخا عفر  هلیسو  جح ، هزور و  زامن ،

رد دوخ  ینید  روتسد  قبط  يراصن ، دوهی و  دننام  رگید ، بهاذم  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  تدابع »  » هلئسم مالسا  تاراختفا  زا  یکی 
زامن دـنهد و  ماجنا  یتدابع  دـنناوتیمن  دوخ ، دـباعمو  اسیلک  رد  زج  یبهذـم ، نوناق  رظن  زا  دـنمورحم و  تدابع  زا  یمومع  ياهدـبعم  ریغ 

. دنناوخب
365 ص : مالسا ، میلاعت 

ماجنا دشاب ، هک  لاح  ره  رد  ار ، دوخ  يدابع  هفیظو  هک  تسا  فظوم  یناملـسم  ره  تسا و  هدش  هتـشادرب  تیدودحم  نیا  مالـسا ، رد  یلو 
رد ای  دشاب  یتسردنت  لاح  رد  اهنت . ای  دشاب  مدرم  نایم  رد  رفک . دالب  رد  ای  دشاب  ناناملسم  هعماج  رد  رگید  ياج  ای  دشاب  دجسم  رد  دهد ؛

 .... يرامیب رتسب 
ربمغیپ تسا ، مالـسا  تیقفوم  رارـسا  زا  یکی  دوخ  نیا  دـهد و  ماجنا  لاح  نآ  بسانم  ار  دوخ  تدابع  دـیاب  لاح  ره  رد  نامیا  اب  درف  ینعی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
. تسا هاگشتسرپ  دبعم و  نیمز  يور  همه  نم  يارب 

هتساوخ و ار  اهنآ  ماجنا  درف  ره  زا  هک  انعم  نیا  هب  هداد ، رارق  يدرف »  » لوا هلحرم  رد  ار  جحو  هزور  زامن و  مالسا  عراش  تبسانم  نیمه  هب 
هب یعامتجا »  » هبنج هتـشادن و  رود  رظن  زا  مه  ار  تاداـبع  نآ  یعاـمتجا  دـیاوف  مود ، هلحرم  رد  یلو  هتـسنادن ، تعاـمج  روضح  هب  طوبرم 

. تسا هداد  اهنآ 
روط هب  تعامج »  » رد روضح  درادیم ، مسجم  شیوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  دوخ  زاین  یگدـنب و  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  زاـمن »  » رد اًـلثم 

. تسا هتفرگ  رارق  تنس »  » هدش و عیرشت  بابحتسا » »
، یسنج شزیمآ  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  اهزور  هام  کی  یلاس  ناملـسم  درف  ره  دیاب  هدش و  عیرـشت  درف  تیبرت  يارب  هک  هزور »  » رد زین  و 

چیه تسا و  يدرف  هفیظو  کی  هک  نیا  اب  تدابع  نیا  دـیامن ، داجیا  دوخ  رد  ار  اوقت  يراـکزیهرپ و  حور  هلیـسو  نیا  هب  دـنک و  يراددوخ 
هفیظو ناناملـسم  هک  هداد  رارق  دـیع » ، » ناضمر كرابم  هام  هفیظو  ماجنا  هنارکـش  هب  ار  لاوش  لوا  زور  یلو  درادـن ، یعاـمتجا  هبنج  هنوگ 

. دنناوخب تعامج  اب  ار  رطف »  » زامن دنراد 
هکنیا اب  دوشیم ، مسجم  یبوبر  سدق  تحاس  هب  هجوت  يدام و  قیالع  كرت  ییادـخ و  توعد  تباجا  نآ  هلیـسو  هب  هک  جـح »  » نینچمه

لاح زا  هدش و  عمج  اج  کی  رد  ناهج  ناناملسم  ًارهق  تسا ، ینیعم  هطقن  شتسرپ ، لحم  نوچ  یلو  تسا ، يدرف  یتدابع 
366 ص : مالسا ، میلاعت 

- ینابرق یحـضا - دیع  دوشیم ، ماجنا  زور  نآ  رد  جح  لامعا  زا  یتمـسق  هک  هجحيذ  مهد  زور  نیا  رب  هوالع  دـنوشیم . ربخاب  رگیدـکی 
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. دنناوخب تعامج  هب  ار  دیع  زامن  هدش  عمج  اج  کی  رد  دنفظوم  ناناملسم  هک  هدش  هداد  رارق 
تاـفالتخا هکنآ  يارب  هار  نیرترثؤم  اریز  تسا ، تاـقبط  تاـفالتخا  عفر  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هدـش ، ررقم  مالـسا  رد  هک  یتاـعامتجا  نیا 

لمکا هجو  رب  قـح »  » یعمج هتـسد  شتـسرپ  رد  تیـصاخ ، نیا  تسا و  رگیدـکی  هب  یـشیدنادب  ندرب  نیب  زا  دـنک ، نک  هـشیر  ار  یتاـقبط 
تمحر ياهرد  و  درادـن . راک  رـس و  یـسک  اـب  ادـخ ، اـب  زج  دـهدیم ، ماـجنا  صـالخا  اـب  ار  ادـخ  تداـبع  هک  یـسک  اریز  تسا ، دوجوم 

دیآ دـیدپ  یتمحازم  هکنآ  یب  وا ، برق  تحاس  و  تسین ، یندـش  ماـمت  وا  تمعن  ناـیاپ  یب  هنازخ  تسا و  زاـب  همه  يور  هب  يراـگدرورپ 
دیدـپ مدرم  رد  تداـبع ، ماـگنه  رد  عاـمتجا  هطـساو  هب  هک  یتبحم  رهم و  تفلا و  سنا و  هجیتن ، رد  دـناوخیم و  دوخ  يوس  هب  ار  یگمه 

. تسا هلیسو  نیرتوکین  ترودک ، فالتخا و  عفر  يارب  دیآیم ،
نایاپ

هامید 1342
ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  مق -

369 ص : مالسا ، میلاعت 

هیامن

هراشا

اهناکم مالعا  تایآ 

تایآ

36 ِۀَظِعْوَْملا ، َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
200 ِْرمَْألا ، ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

71 ِضْرَْألا ، َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ 
139 ُْهنِم ، اوُفْخَتْسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ 

194 ، 70 اْوَصاَوت ، َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
90 ُُکلْسَی ، ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ 

80 ، 27 ُرِیبَْخلا ، ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال 
82 ُهَقَلَخ ، ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا 

68 ِهَّللا ، ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
254 َنوُهاس ، ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

134 َساَّنلا ، َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا 
78 ینْسُْحلا ، ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 

200 َمَدآ ، ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ 
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123 يوآَف ، ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ 
215 امُهُدَحَأ ، َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ 

186 َنیِدِسْفُْملاَک ، ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ 
140 ِِهْلثِم ، ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

140 َنُونِمُْؤی ، َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ 
38 ٌرُون ، َو  ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

88 ٍحُون ، یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ 
329 ًابوُعُش ، ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ 

52 ، 35 ُمالْسِْإلا ، ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ 
40 يراصَّنلا ، َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

68 اُوماقَتْسا ،* َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
213 ِتانِّیَْبلا ، َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

41 ِِهلُسُر ، َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
254 ِرَْکنُْملا ، َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ 

47 ًابِیقَر ، ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
81 ٍةَّرَذ ، َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

224 ِلْدَْعلِاب ، ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 
194 ، 70 ٍرْسُخ ، یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 

225 َنیِِملاَّظلا ،* َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
76 َنِینِمْؤُْمِلل ، ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّنِإ 

،147 ، 145 َسْجِّرلا ، ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
370 ص : مالسا ، میلاعت 

156
233 َنُونِمُْؤیال ، َنیِذَّلا  َبِذَکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ 
134 ُمَْوقَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآرُقلا  اذه  َّنِإ 

132 ِلْزَهلِاب ، َوُه  امَو  ٌلْصَف * ٌلْوََقل  ُهَّنِإ 
329 یْثنُأ ، َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنِإ ال 

41 َنیِِرفاْکِلل ، انْدَتْعَأَو  ًاّقَح  َنوُِرفاکلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
185 ٍۀَفُْطن ، ْنِم  ُهانْقَلَخ  ّان  َأ  ُناْسنِإلا  َرَی  َْمل  ََوأ 

135 ًارُون ، َُهل  اْنلَعَجَو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  ََوأ 
71 ُهاوَه ، ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَأ 

65 يدَه ، َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا 
125 ، 104 َّیِّمُْألا ، َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
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360 ، 327 ٍضَْعب ، ْنِم  ْمُکُضَْعب 
187 ٍنیِکَم ، ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث 

187 ًۀَغْضُم ، َۀَقَلَعلا  انْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  انْقَلَخ  َُّمث 
21 َنِیلِهاجلا ، ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُعلِاب  ُْرمْأَو  َْوفَعلا  ِذُخ 

58 َنوُمَْلعَی ، ِساّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ُمِّیَقلا  ُنیِّدلا  َِکل  ذ 
150 ِساّنِلل ، َنوُکَی  اّلَِئل  َنیِرِْذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  اًلُسُر 

79 َنوُکِرُْشی ، اّمَع  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس 
93 َنیَِملاعلا ، ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس 

92 ًاحُون ، ِِهب  یّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش 
194 ْتَبَسَک ، اِمب  ِرْحَبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ 

90 ًادَحَأ ، ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَغلا  ُِملاع 
143 ِِهلثِم ، ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف 

143 ٍتایَرَتْفُم ، ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف 
198 ْدُِری ، َْملَو  انِرْکِذ  ْنَع  ّیلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف 

134 ِهَّللا ، َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 
205 اهاْوقَتَو ، اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف 

137 ًۀَقِعاص ، ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف 
37 ْمَُهل ، َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 

143 ، 140 َنِیقِداص ، اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اَوتْأَْیلَف 
70 ُلالَّضلا ، ّالِإ  ِّقَحلا  َدَْعب  اذامَف 

146 ِْملِعلا ، َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف 
254 َنیِّلَصُْمِلل ، ٌْلیَوَف 

87 ُهَْقلَخ ، ٍءیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  انُّبَر  َلاق 
26 ٌمیِمَر ، َیِهَو  َماظِعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق 

253 َنیِّلَصُملا ، َنِم  کَن  َْمل  اُولاق 
205 ، 40 اهاّکَز ، ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

204 ِهِدابِِعل ، َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق 
125 ِهَّللا ، َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق 

124 ٍءاوَس ، ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
241 ْمِهِسُْفنَأ ، یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 

188 ْمُِکب ، َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ُْلق 
185 ٍةَّرَم ، َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اهِییُْحی  ُْلق 

53 َنیِِّیبَّنلا ، ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک 
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292 ، 56 ٌِتباث ، اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک 
120 ِساّنِلل ، ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

143 ًاریِهَظ ، ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ال 
151 ٌزیِزَع ، ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 

371 ص : مالسا ، میلاعت 
21 ٌۀَنَسَح ، ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل 

221 َنوُّبُِحت ، اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل 
74 اتَدَسََفلُهَّللا ، ّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول 

79 ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ُْکُلم  َُهل 
90 ْمِهِّبَر ، ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل 

82 ََکباصَأ ، امَو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام 
253 َرَقَس ، ِیف  ْمُکَکَلَس  ام 

328 ٌنِمُْؤم ، َوُهَو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
92 ْمُْهنِمَو ، َْکیَلَع  انْصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم 

200 ِبُولُقلا ، َيْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم 
138 َنوُعِمَتْسَی ، ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 

219 َماحْرَألاَو ، ِِهب  َنُولَءاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو 
224 ِلْدَعلِاب ، اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو 

226 اْهنِم ، َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 
37 َُهل ، اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُقلا  َءيُِرق  اذِإ  َو 

243 َنوُرِفْغَی ، ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو 
228 اُوبَسَتْکا ، ام  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلاَو 

244 اْمُهَیِْدیَأ ، اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو 
351 ٌْریَخ ، ُْحلُّصلاَو 

242 ِساّنلا ، ِنَع  َنِیفاعلاَو  َْظیَغلا  َنیِمِظاکلاَو 
46 ٌطیُِحم ، َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللاَو 

83 اهوُصُْحت ، ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو 
131 ِساّنِلل ، َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو 

39 ِْهیَدَی ، َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو 
47 ْمَُهلامْعَأ ، َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اَّمل  الُک  َّنِإ  َو 

21 ٍمِیلَع ، ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو 
21 ٍمیِظَع ، ٍُقلُخ  یلََعل  کَّنِإ  َو 

127 ٍمیِظَع ، ٍُقلُخ  یلََعل  کَّنِإ  َو 
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123 انِْدبَع ، یلَع  اْنلَّزن  اّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمتنُک  ْنِإ  َو 
246 یعَس ، ام  ّالِإ  ناْسن  ِْإِلل  َْسَیل  ْنَأَو 

364 ُهوُِعبَّتاَف ، ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأَو 
36 اوُضُْقنَتالَو ، ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأَو 

76 ُهَّللا ، َلَْزنَأ  امَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّلا  ِفالِتْخاَو 
215 ِۀَمْحَّرلا ، َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخاَو 

343 ْمُِکلاجِر ، ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتْساَو 
22 ِتانِمْؤُملاَو ، َنِینِمْؤُْمِللَو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْساَو 
364 اُوقَّرَفَت ، الَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو 

203 ْرِّهَطَف ، َکباِیثَو 
83 ، 78 ِۀَمْحَّرلا ، ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَرَو 

83 ٍءیَش ، َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَرَو 
185 ُهَْقلَخ ، َیِسَنَو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَضَو 

227 ِضْرَألا ، یلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِعَو 
21 ُمَْلعَت ، ْنُکَت  َْملام  َکَمَّلَعَو 

76 ٍۀَّباد ، ْنِم  ُُّثبَی  امَو  ْمُکِْقلَخ  ِیفَو 
188 ٍْقلَخ ، یَِفل  ّانِإ  َأ  ِضْرَألا  ِیف  اْنلَلَض  اذِإ  َأ  اُولاقَو 

66 اْینُّدلااُنتایَح ، ّالِإ  َیِه  ام  اُولاقَو 
205 ، 40 اهاّسَد ، ْنَم  َباخ  ْدَقَو 

372 ص : مالسا ، میلاعت 
215 ، 199 ُهاّیِإ ، ّالِإ  اوُُدبْعَتّال  َأ  َکُّبَر  یضَقَو 

38 َمَیْرَم ، ِْنبا  یَسیِِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَقَو 
21 ًاْملِع ، ِینْدِز  ِّبَر  ُْلقَو 

38 اهِیف ، ُةارْوَّتلا  ُمُهَْدنِعَو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَکَو 
67 َضْرَألاَو ، ِتاومَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئلَو 

66 ُهَّللا ، َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئلَو 
140 ِتْوَملا ، ِدَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئلَو 

238 ، 189 ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو 
353 ٌتاْومَأ ، ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو 

81 ًادَحَأ ، َکُّبَر  ُِملْظَیالَو 
233 ًاضَْعب ، ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو 

133 ُْلبَق ، ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  الَو 
187 ٍنیِط ، ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم  َناْسنِإلا  انْقَلَخ  ْدََقلَو 
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92 ٌلوُسَر ، ٍۀَّمُأ  ِّلُِکلَو 
92 ٍداه ، ٍمْوَق  ِّلُِکلَو 

79 امُهَْنَیب ، امَو  ِضرَألاَو  ِتاومَّسلا  ْکُلم  ِهَِّللَو 
105 ٌقِّدَصُم ، ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اَّملَو 

38 ِهِیف ، ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیلَو 
27 ِهِمْوَق ، ِناِسِلب  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

91 یِحُون ، ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأامَو 
132 َنِّیَُبِتل ، ّالِإ  َباتِکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  امَو 

81 ِدابِْعِلل ، ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَمَو 
186 اًلِطاب ، امُهَْنَیب  امَو  َضْرَألاَو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو 

209 ًۀَّفاک ، اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُملا  َناک  امَو 
123 ٍباتِک ، ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  امَو 

186 ًۀَعِشاخ ، َضْرَألا  يََرت  َکَّن  َأ  ِِهتایآ  ْنِمَو 
189 َنُوثَْعُبی ، ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِمَو 

35 ًانیِد ، ِمالْسِإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو 
353 ًافِّرَحَتُم ، ّالِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَمَو 

131 ٍءیَش ، ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزنَو 
205 اهاّوَس ، امَو  ٍسْفَنَو 

123 يدَهَف ، ًّالاض  كَدَجَوَو 
123 ینْغَأَف ، اًِلئاع  كَدَجَوَو 
46 ُْمْتنُک ، ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو 

244 َنیِفِّفَطُْمِلل ، ٌْلیَو 
210 َنوُمَْلعَی ، َنیِذَّلاَو ال  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

79 ُنِطابلاَو ، ُرِهاّظلاَو  ُرِخآلاَو  ُلَّو  َألا  َوُه 
36 ًۀَّفاَک ، ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

37 َلوُسَّرلا ، اوُعیطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای 
272 ُمایِّصلا ، ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای 

47 ِّنَّظلا ، َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأ  ای 
118 َْکَیلِإ ، َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اهُّیَأ  ای 

327 یْثنُأَو ، ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اهُّیَأ  ای 
210 اُوتوُأ ، َنیِذَّلاَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی 

119 ْمِهِهاْوفَِأب ، ِهَّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری 
355 ، 134 ، 23 ٍمیِقَتْسُم ، ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدْهَی 
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373 ص : مالسا ، میلاعت 

تایاور

207 اهدجو ، نیأ  نِم  اهذخأ  نمؤملا  ۀلاض  ۀمکِحلا 
270 هب ، يزجأ  انأَو  یل  موّصلا 

346 ءاسنلا ، یف  هَّللا  هَّللا 
229 هلیلخب ، نزوی  ءرملا 

223 هناِسل ، هدَی و  نَم  نوملسملا  ملس  نَم  ملسملأ 
308 مِِهلاومأ ، یلَع  َنوطّلسُم  ُسانلا 

128 نامیإلا ، نم  ۀفاظنلا 
202 نامیإلا ، َنِم  ۀفاظنلأ 

27 ِردقب ، ساّنلا  مّلکن  نأ  ءایبنألا  رشاعم  انرمأ  ّانإ 
248 ۀلیسفلا ، مکدحأ  دی  یف  ۀعاسلا و  تماق  نإ 

346 ۀنامرهقب ، تسیل  ۀناحیر و  یه  اّمنإ 
148 یترتع ، هَّللا و  َباتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ 

230 هفانلاب ، کعیبی  هنإف  رجافلا  ۀقداصم  كایإ و 
166 اهباب ، ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ 
59 قالخألا ، مِراکَم  َممتُِأل  ُتثُعب 

229 ریخلا ، یلع  ّکلدی  نَم  باحصألا  ریخ 
221 سانلل ، مهعفنأ  سانلا  ریخ 

246 ۀملسم ، ملسم و  لک  یلع  ۀضیرَف  لالحلا  ُبَلَط 
309 ِيدؤن ، یتح  تذخأ  ام  دْیلا  یَلَع 

310 مالسْإلا ، یف  َرارَض  َو ال  َرَرَضال 
122 هرخآلا ، ایندلا و  ریخب  مکتئج  دقل 

148 اهبکر ، نَم  حون  ۀنیفس  لثَمَک  یتیب  لهأ  لثَم 
223 ملسِمب ، َسیلف  نیملسملا  رومِأب  متهَی  َملَو  حبصأ  نَم 

210 ًادبع ، ینریص  دق  ًافرح  ینمّلع  نَم 
153 هالوم ، ّیلع  اذهف  هالوم  ُتنُک  نَم 

248 هَّللا ، هنعل  هدعب  ام  رقتفا  مث  ًابارت ، ءام و  دجَو  نَم 
374 ص : مالسا ، میلاعت 

مالعا
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241 مالسلا ، مهیلع  يده  همئا 
98 ، 94 - 92 مالسلا ، هیلع  میهاربا 

102 ، 101 ، 99 بلاطوبا ،
95 لیعامسا ،

172 ، 168 ، 156 مالسلا ، هیلع  نسح  ماما 
156 مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

172 ، 170 ، 169 ، 156 ، 144 مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 
280 ، 156 مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

173 ، 161 ، 156 مالسلا ، هیلع  داجس  ماما 
285 ، 271 ، 176 ، 156 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

177 ، 156 نسحلا ،) نب  ۀجح   ) يدهم مالسلا ، هیلع  رصع  ماما 
156 مالسلا ، هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

211 ، 175 ، 174 ، 156 مالسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
156 مالسلا ، هیلع  یقت  دمحم  ماما 

202 مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
156 مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

،202 ، 178 ، 167 ، 165 ، 163 ، 161 ، 158 ، 156 ، 153 ، 118 ، 117 ، 115 ، 113 ، 108 ، 106 مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
362 ، 349 ، 346 ، 337 ، 318 ، 231 ، 229 ، 203

103 - 101 اریحب ،
96 لیئارساینب ،

176 ، 175 هیماینب ،
176 سابع ، ینب 
109 مشاهینب ،

،131 ، 127 ، 126 ، 124 ، 120 ، 117 ، 116 ، 114 ، 113 ، 111 ، 109 ، 108 ، 104 ، 99 ، 98 ، 92 هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  ربـمغیپ ،
،226 ، 223 ، 221 ، 219 ، 211 ، 208 ، 206 ، 204 - 201 ، 196 ، 188 ، 171 ، 167 ، 160 ، 158 ، 155 ، 154 ، 152 ، 146 ، 145 ، 138 ، 137

360 ، 346 ، 336 ، 309 ، 277 ، 276 ، 270 ، 254 ، 247 ، 245
375 ص : مالسا ، میلاعت 

117 ، 108 مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج 
97 ، 95 ، 92 حیسم ، یسیع  ترضح 

167 ، 166 ، 155 مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح 
95 میلک ، یسوم  ترضح 

180 يدهم ، ترضح 
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171 نینمؤملا ، لاخ 
166 ، 109 ، 106 ، 103 ، 99 يربک ، هجیدخ 

117 هثراح ، نب  دیز 
96 ربمغیپ ، بیعش 

117 هحاور ، نب  هَّللادبع 
99 بلطملادبع ،

96 نوعرف ،
97 اقول ،

142 ینام ،
97 یتم ،

97 سقرم ،
103 هرسیم ،

177 روصنم ،
96 ، 92 مالسلا ، هیلع  یسوم 

142 ریم ،
103 اروطسن ،
93 ، 92 حون ،

138 ، 137 دیلو ،
177 يداه ،

177 ، 96 نوراه ،
246 ماشه ،
97 انحوی ،

376 ص : مالسا ، میلاعت 

اهناکم

357 ناتسلگنا ،
357 ناریا ،

94 لباب ،
98 هناختب ،

357 لسکورب ،
103 ، 101 يرصب ،
97 سدقملا ، تیب 
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110 روث ،
106 برعلاةریزج ،

108 هشبح ،
98 زاجح ،

100 دوسالا ، رجح 
111 ربیخ ،

109 هودنلاراد ،
95 لین ، دور 

357 مور ،
180 ، 103 ، 101 ، 99 هیروس ،

101 ماش ،
108 بعش ،

96 انیس ، يارحص 
114 فئاط ،

96 انیس ، روط 
357 ، 119 ، 118 ناتسبرع ،

167 ، 111 كدف ،
87 نیمز ، هرک 

98 همظعم ، هبعک 
169 هفوک ،
96 نیدم ،

223 ، 179 ، 173 ، 169 ، 152 ، 145 ، 118 - 110 ، 104 هنیدم ،
179 ورم ،

138 مارحلا ، دجسم 
[203]357 ، 96 ، 95 رصم ،

263 ، 169 ، 157 ، 127 ، 126 ، 122 ، 119 - 104 ، 101 ، 99 ه ،
357 دنه ،

111 برثی ،
236 ، 108 ، 98 نمی ،

[204]357 نانوی ،

________________________________________
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ص 83 مشش ، پاچ  ناریا ، یسایس  یبهذم - ياهنامزاس  اهنایرج و  (. 1 [ ) 1]
هیآ 21 بازحا ، (. 1 [ ) 2]

هیآ 199 فارعا ، (. 2 [ ) 3]
هیآ 4 ملق ، (. 3 [ ) 4]

هیآ 114 هط ، (. 4 [ ) 5]
هیآ 6 لمن ، (. 5 [ ) 6]

هیآ 113 ءاسن ، (. 6 [ ) 7]
هیآ 19 دمحم ، (. 1 [ ) 8]

هیآ 30 فاقحا ، (. 1 [ ) 9]
( شورس تاراشتنا  زیربت ، پاچ  ) 8 ص 7 - يزورهب ، ربکا  رتکد  همجرت  مالسا ، ناهریمد ، لارنژ  (. 1 [ ) 10]

هیآ 78 سی ، (. 1 [ ) 11]
هیآ 14 کلم ، (. 1 [ ) 12]
هیآ 4 میهاربا ، (. 2 [ ) 13]

( يوبن ثیدح  موس (. پاچ  ص 146 ، ج 1 ، ةایحلا ، نارگید ، یمیکح و  اضردمحم  (. 3 [ ) 14]
هیآ 19 نارمعلآ ، (. 1 [ ) 15]

هیآ 85 نامه ، (. 1 [ ) 16]
هیآ 208 هرقب ، (. 2 [ ) 17]
هیآ 91 لحن ، (. 3 [ ) 18]

هیآ 125 نامه ، (. 4 [ ) 19]
هیآ 204 فارعا ، (. 1 [ ) 20]

هیآ 59 ءاسن ، (. 2 [ ) 21]
هیآ 159 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 22]

48 تایآ 43 - هدئام ، (. 1 [ ) 23]
10 تایآ 9 - سمش ، (. 1 [ ) 24]

هیآ 62 هرقب ، (. 2 [ ) 25]
دنیوگ یئباص  دنراد  تیدوهی  تیسوجم و  نید  هدرک و  لیامت  دوهی  بهذم  هب  سوجم  بهذم  زا  هک  ار  یناسک  (. 3 [ ) 26]

تایآ 150 و 151 ءاسن ، (. 1 [ ) 27]
هیآ 48 لافنا ، (. 1 [ ) 28]
هیآ 4 دیدح ، (. 2 [ ) 29]

هیآ 111 دوه ، (. 1 [ ) 30]
هیآ 1 ءاسن ، (. 2 [ ) 31]

هیآ 12 تارجح ، (. 3 [ ) 32]
هیآ 19 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 33]
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هیآ 213 هرقب ، (. 1 [ ) 34]
هیآ 24 میهاربا ، (. 1 [ ) 35]

هیآ 30 مور ، (. 1 [ ) 36]
هیآ 50 هط ، (. 1 [ ) 37]

هیآ 24 هیثاج ، (. 1 [ ) 38]
هیآ 87 فرخز ، (. 2 [ ) 39]

هیآ 25 نامقل ، (. 1 [ ) 40]
هیآ 13 فاقحا ، (. 1 [ ) 41]

هیآ 28 دعر ، (. 2 [ ) 42]
هیآ 32 سنوی ، (. 1 [ ) 43]

هیآ 2 و 3 رصع ، (. 2 [ ) 44]
44 تایآ 43 - ناقرف ، (. 1 [ ) 45]

هیآ 10 میهاربا ، (. 2 [ ) 46]
هیآ 22 ءایبنا ، (. 1 [ ) 47]

5 تایآ 3 - هیثاج ، (. 1 [ ) 48]
هیآ 133 ماعنا ، (. 1 [ ) 49]

هیآ 8 هط ، (. 2 [ ) 50]
هیآ 40 مور ، (. 1 [ ) 51]

3 تایآ 2 - دیدح ، (. 2 [ ) 52]
هیآ 17 هدئام ، (. 1 [ ) 53]
هیآ 14 کلم ، (. 2 [ ) 54]
هیآ 40 ءاسن ، (. 1 [ ) 55]

هیآ 49 فهک ، (. 2 [ ) 56]
هیآ 31 نمؤم ، (. 3 [ ) 57]
هیآ 79 ءاسن ، (. 1 [ ) 58]
هیآ 7 هدجس ، (. 2 [ ) 59]

هیآ 34 میهاربا ، (. 1 [ ) 60]
هیآ 156 فارعا ، (. 2 [ ) 61]

هیآ 133 ماعنا ، (. 3 [ ) 62]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 63]

هیآ 50 هط ، (. 1 [ ) 64]
165 تایآ 163 - ءاسن ، (. 1 [ ) 65]

28 تایآ 26 - نج ، (. 1 [ ) 66]
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هیآ 25 ءایبنا ، (. 1 [ ) 67]
هیآ 13 يروش ، (. 1 [ ) 68]

هیآ 78 رفاغ  (. 2 [ ) 69]
هیآ 47 سنوی ، (. 3 [ ) 70]

هیآ 7 دعر ، (. 4 [ ) 71]
هیآ 79 تافاص ، (. 1 [ ) 72]

دنتفگیم نوعرف » ار « هاش  رصم  رد  (. 1 [ ) 73]
هیآ 157 فارعا ، (. 1 [ ) 74]

هیآ 89 هرقب ، (. 2 [ ) 75]
هیآ 67 هدئام ، (. 1 [ ) 76]

9 تایآ 8 - فص ، (. 1 [ ) 77]
هیآ 110 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 78]
8 تایآ 6 - یحض ، (. 1 [ ) 79]

هیآ 48 توبکنع ، (. 2 [ ) 80]
هیآ 23 هرقب ، (. 3 [ ) 81]

هیآ 64 نارمعلآ ، (. 1 [ ) 82]
هیآ 108 فسوی ، (. 1 [ ) 83]

158 تایآ 157 - فارعا ، (. 2 [ ) 84]
هیآ 4 ملق ، (. 1 [ ) 85]

هیآ 89 لحن ، (. 1 [ ) 86]
هیآ 44 نامه ، (. 2 [ ) 87]
هیآ 64 نامه ، (. 1 [ ) 88]

هیآ 13 و 14 قراط ، (. 2 [ ) 89]
هیآ 16 دیدح ، (. 1 [ ) 90]

هیآ 30 فاقحا ، (. 1 [ ) 91]
هیآ 9 ءارسا ، (. 2 [ ) 92]
هیآ 30 مور ، (. 3 [ ) 93]

هیآ 1 میهاربا ، (. 4 [ ) 94]
هیآ 122 ماعنا ، (. 1 [ ) 95]
هیآ 13 تلصف ، (. 1 [ ) 96]
هیآ 47 ءارسا ، (. 1 [ ) 97]

هیآ 5 دوه ، (. 1 [ ) 98]
هیآ 7 نامه ، (. 1 [ ) 99]
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34 تایآ 33 - روط ، (. 2 [ ) 100]
هیآ 38 سنوی ، (. 1 [ ) 101]

هیآ 34 روط ، (. 1 [ ) 102]
هیآ 23 هرقب ، (. 2 [ ) 103]
هیآ 13 دوه ، (. 3 [ ) 104]

هیآ 88 ءارسا ، (. 4 [ ) 105]
هیآ 33 بازحا ، (. 1 [ ) 106]

هیآ 61 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 107]
هیآ 33 بازحا ، (. 1 [ ) 108]
هیآ 165 ءاسن ، (. 1 [ ) 109]
هیآ 128 هبوت ، (. 1 [ ) 110]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 111]
ج 5، ایلوالا ، ۀیلح  ص 336 ؛ ص 372 و ج 5 ، ج 4 ، دمحا ، دنسم  رد  هلمج  زا  تنس  لها  ناردارب  ربتعم  بتک  رد  تیاور  نیا  (. 1 [ ) 112]

مامالا صئاصخ  باتک  رد  دناهدرک . لقن  لیصفت  هب   61 ص 59 - رصم ، پاچ  یئاسن ، صئاصخ  ص 45  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 27 و 
رشتنم بناجنیا ، يراکمه  اب  هرهاق  رد  لاسما  هک  ق - لاس 303 ه . هب  یفوتم  یئاسن - فیلأت  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

، داتـسا باتک  نتم  رد  لوقنم  ربتعم  تیاور  زا  یتح  يربهر » ینیـشناج و  موهفم « ندـیناسر  رد  هک  مدـید  يرگید  بلاـج  تیاور  دـیدرگ ،
: تسا رتاسر  رتنشور و 

يور اهنآ  زا  ترـضح  دندرک ...  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یگنج ، زا  سپ  یهورگ  » 
هچ یلع  زا  دـعب -» نـم  نمؤـم  لـک  ّیلو  وـه  و  هـنم ، اـنأ  یّنم و  ًاـیلع  ّنإ  ّیلع ؟ نـم  نودـیرتام  دوـمرف «: راکــشآ » مـشخ  اـب « دـنادرگرب و 

پاچ رـصم ، هرهاق - پاچ  یئاسن ، صئاصخ  تسا .» نم  زا  سپ  ینمؤم  ره  ّیلو » وا « متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دیهاوخیم ؟
زین ج 4 ص 437  دمحا ، ماما  دنسم  ص 296 و  ج 5 ، يذمرت ، حیحص  رد  تیاور  نیا  ص 62 . یترشنلا » ۀبتکم  رشان « 1380 ه ش - مود ،

. تسا هدمآ 
یف هدیرب  ای  نمقت  ال  دیامرفیم «: هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تسا ، هدـش  لقن  صئاصخ  رد  هک  يرگید  هباشم  تیاور  رد 

(. ص 356 ج 5 ، دمحا ، ماما  دنسم  ص 63 و  هرهاق ، پاچ  یئاسن ، صئاصخ  يدعب (.» مکّیلو  اذه  و  هنم ، انأ  یّنم و  ًایلع  ّنإف  ّیلع ،
زا دعب  امش  یلو  یلع ، درک ...  ریـسفت  نم »! زا  دعب  تسود  يانعم « هب  ناوتیمن  زگره  ار  تسا » نم  زا  دعب  امـش  ّیلو  یلع  هلمج « دیدرتیب 

یهاشورسخ تسا ....  نم  زا  دعب  امش  ياوشیپ  ربهر و  ینعی  نم ،
هیآ 33 بازحا ، (. 1 [ ) 113]

- نینمؤملا تاهما  ار  ربمایپ  نانز  و  دوب ، وا  رهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  نوچ  نانمؤم ... ! یئاد  (. 1 [ ) 114]
 ... تفرگ مان  نانمؤم ! یئاد  مه  وا  دنمانیم ، نانمؤمناردام -

ندش هتـشک  زا  دعب  یلو  دادن ، يدعاسم  باوج  هیواعم  درک ، کمک  تساوخرد  هیواعم  زا  هچره  نامثع  خـیراوت ، هتـشون  هب  (. 1 [ ) 115]
تخادرپ گنج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  وا ،! یهاوخنوخ  يوعد  هب  يو ،

تسا ترضح  نآ  فورعم  نادرگاش  زا  یکی  زورما ، یمیش  ملع  ردپ  نایح ، نبرباج  (. 1 [ ) 116]
خیــش فیلأـت  تنــس ، لـها  هاگدــید  زا  مالــسلا  هـیلع  دوـعوم  يدــهم  یناـهج - حلــصم  باـتک : هعلاـطم  هـنیمز  نـیا  رد  (. 1 [ ) 117]
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( یهاشورسخ دوشیم (. هیصوت  نارهت ، پاچ  بناجنیا ، همجرت  دابعلانسحملادبع ،
هیآ 79 سی ، (. 1 [ ) 118]

هیآ 39 تلّصف ، (. 1 [ ) 119]
28 تایآ 27 - ص ، (. 2 [ ) 120]

14 تایآ 12 - نونمؤم ، (. 1 [ ) 121]
11 تایآ 10 - هدجس ، (. 1 [ ) 122]

هیآ 100 نونمؤم ، (. 1 [ ) 123]
هیآ 169 نارمعلآ ، (. 2 [ ) 124]

3 تایآ 2 - رصع ، (. 1 [ ) 125]
هیآ 41 مور ، (. 2 [ ) 126]
هیآ 28 مجن ، (. 1 [ ) 127]

هیآ 23 لیئارساینب ، (. 1 [ ) 128]
هیآ 60 سی ، (. 1 [ ) 129]
هیآ 59 ءاسن ، (. 2 [ ) 130]
هیآ 32 جح ، (. 3 [ ) 131]

هیآ 32 فارعا ، (. 1 [ ) 132]
10 تایآ 7 - سمش ، (. 1 [ ) 133]

هیآ 122 هبوت ، (. 1 [ ) 134]
هیآ 12 هلداجم ، (. 1 [ ) 135]

هیآ 13 رمز ، (. 2 [ ) 136]
هیآ 105 هرقب ، (. 1 [ ) 137]
هیآ 36 ءارسا ، (. 2 [ ) 138]
هیآ 22 يرسا ، (. 1 [ ) 139]
هیآ 23 نامه ، (. 2 [ ) 140]

هیآ 1 ءاسن ، (. 1 [ ) 141]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 142]

هیآ 86 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 143]
هیآ 90 لحن ، (. 1 [ ) 144]
هیآ 58 ءاسن ، (. 2 [ ) 145]

هیآ 144 ماعنا ، (. 1 [ ) 146]
هیآ 85 ءاسن ، (. 1 [ ) 147]

هیآ 63 ناقرف ، (. 1 [ ) 148]
هیآ 58 بازحا ، (. 1 [ ) 149]
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هیآ 12 تارجح ، (. 1 [ ) 150]
هیآ 105 لحن ، (. 2 [ ) 151]

هیآ 169 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 152]
هیآ 54 رمز ، (. 1 [ ) 153]

هیآ 134 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 154]
هیآ 37 يروش ، (. 1 [ ) 155]

هیآ 41 ءاسن ، (. 1 [ ) 156]
هیآ 1 نیففطم ، (. 2 [ ) 157]

ص 6 ج 23 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 158]
ص 501 ج 2 ، لئاسولاكردتسم ، (. 2 [ ) 159]

هیآ 39 مجن ، (. 3 [ ) 160]
ص 101 ج 4 ، هعیشلالئاسو ، (. 1 [ ) 161]

ص 501 ج 2 ، لئاسولاكردتسم ، (. 1 [ ) 162]
ص 19 ج 23 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 163]

هیآ 42 رثدم ، (. 1 [ ) 164]
هیآ 45 توبکنع ، (. 1 [ ) 165]

هب یتساـجن  رگا  دوشیم و  مرگولیک  ًاـبیرقت 384  هک  تسا  زیربت  نم  دودـح 128  رک  بآ  لـیلق ، رُک و  تسا  مسق  ود  رب  بآ  (. 1 [ ) 166]
. دوشیمن سجن  دسرب  نآ 

يراج بآ  اب  هک  تسا  نیا  هب  شندش  كاپ  دوشیم و  سجن  دسرب ، نآ  هب  یتساجن  هچنانچ  دشاب و  رتمک  رک  زا  هک  تسا  یبآ  لیلق  بآ 
دننک هفاضا  نآ  رب  رک  کی  ای  دوش ، لصتم  ناراب  ای 

برغمفرط هب  نآ  هیاس  دیآیم  نوریب  دیشروخ  هک  حبص  دنرب  ورف  راومه  نیمز  رد  تسار  ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  بوچ  رگا  (. 1 [ ) 167]
فرط هب  نآ  هیاس  دش ، هک  رهظ  دسریم و  یّمک  هجرد  نیرخآ  هب  رهظ  لوا  رد  دوشیم و  مک  هیاس  نیا  دیآ ، الاب  باتفآ  هچ  ره  دتفایم و 

ود دیـسر و  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  هیاس  یتقو  نیارباـنب  دوشیم . رتداـیز  هیاـس  دوریم ، برغم  هب  دیـشروخ  هچ  ره  ددرگیمرب و  قرـشم 
هب هیاس  رهظ ، عقوم  هکم » دننام « اهرهـش  ضعب  رد  هک  دش  روآدای  دیاب  یلو  هدـش ، رهظ  دوشیم  مولعم  تشاذـگ ، ندـش  دایز  هب  ور  هبترم 

تسا هدش  رهظ  هک  دوشیم  مولعم  هدش ، ادیپ  هرابود  هیاس  هک  نآ  زا  دعب  اهرهش ، نیا  رد  دوریم و  نیب  زا  یلک 
هک قرـشمفرط ، یخرـس  ای  هیقرـشم » هرمح  هک « تسا  نآ  شتمالع  تسا و  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هقیقد  هدزناپ  ًابیرقت  برغم  (. 1 [ ) 168]

دورب نیب  زا  دوشیم ، ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دعب 
تسا رهظزادعب  عبر ، کی  تعاس و  هدزای  یعرش  بش  فصن  (. 2 [ ) 169]

. دـنیوگیم بذاک  رجف  ای  لوا ، رجف  ار  نآ  هک  دـنکیم  تکرح  ـالاب  هب  ور  ياهدیفـس  قرـشم  فرط  زا  حبـص  ناذا  کـیدزن  (. 3 [ ) 170]
تسا حبص  زامن  تقو  لوا  ناذا و  عقوم  مود و  رجف  دش ، نهپ  هدیفس  نآ  هک  یعقوم 

ِیف اِنتآ  انَّبَر  » i:\ دیوگیم اًلثم  دیوگیم  ار  دهاوخب  يرکذ  ره  هتفرگ و  تروص  يورهبور  ار  اهتسد  هروس  دـمح و  زا  دـعب  (. 1 [ ) 171]
E«\ ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا 

، ُهلوسَرَو هدبع  ًادمحم  ّنأ  دهـشأ  َو  َهل  َکیرَـش  هدحو ال  هَّللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  تالمج « نیا  نتفگ  زا  تسا  ترابع  دهـشت  (. 2 [ ) 172]
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.« دمحم لآ  دمحم و  یلع  ّلص  مهّللا 
ِهَّللا داـبِع  یلَع  َو  اـنیلَع  مالّـسلأ  ُهتاـکَرب ، َو  هَّللا  ُۀـمحر  َو  ّیبـنلا  اـهّیأ  کـیلَع  مالّـسلأ  دوشیم «: ماـجنا  تروـص  نیا  هب  مالـس  (. 3 [ ) 173]

« ُهتاکَرب َو  هَّللا  ۀمحَر  َو  مکیلَع  مالَّسلا  نیِحلاّصلا ،
هیآ 183 هرقب ، (. 1 [ ) 174]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 175]
هیآ 134 ءاسن ، (. 1 [ ) 176]

هیآ 24 میهاربا ، (. 1 [ ) 177]
هیآ 108 فسوی ، (. 1 [ ) 178]

هیآ 44 هرقب ، (. 1 [ ) 179]
هیآ 44 ناقرف ، (. 1 [ ) 180]

هیآ 10 تارجح ، (. 1 [ ) 181]
هیآ 122 ءاسن ، (. 2 [ ) 182]

هیآ 13 تارجح ، (. 1 [ ) 183]
هیآ 195 نارمعلآ ، (. 2 [ ) 184]

هیآ 29 هرقب ، (. 1 [ ) 185]
و هتشاذگ ، نآ  يور  تسد  کلام ، نذا  نودب  ینعی  دنک ، بصغ  ار  يرگید  کلم  یسک  رگا  نامض 1 - ماکحا  زا  مکح  ود  (. 1 [ ) 186]
ای لثم  هتفر  نیب  زا  رگا  و  دنادرگرب . شبحاص  هب  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  مالسا  مکح  هب  دنک ، فرصت  شدوخ  کلم  رد  کلام  دراذگن 

. دیآرب نآ  هدهع  زا  دمآ  دراو  لام  بحاص  هب  ینایز  بصغ  هطساو  هب  هچنانچ  و  دنک . تخادرپ  ار  شتمیق 
لثم هدش  فلت  رگا  و  لام ، دوخ  دیاب  طقف  دنکن ، يریگولج  کلام  فرصت  زا  یلو  دنک ، فرصت  وا  کلم  رد  کلام  هزاجا  نودب  رگا  - 2
دوش عوجر  یهقف  ياهباتک  هب  دیاب  اهنآ  نتسناد  يارب  تسا و  رایسب  نامض » لئاسم « ماکحا و  میتفگ ، هچنآ  زج  هب  دهدب . ار  شتمیق  ای 

هیآ 75 لافنا ، (. 1 [ ) 187]
12 و 14 و 18 و 23 و 13 و 16 بیترت : هب  (. 1 [ ) 188]

هیآ 13 تارجح ، (. 1 [ ) 189]
هیآ 97 لحن ، (. 1 [ ) 190]

هیآ 195 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 191]
هیآ 256 تارجح ، (. 2 [ ) 192]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 193]
هیآ 282 هرقب ، (. 1 [ ) 194]
هیآ 127 ءاسن ، (. 1 [ ) 195]
هیآ 16 لافنا ، (. 1 [ ) 196]
هیآ 154 هرقب ، (. 2 [ ) 197]

هیآ 30 فاقحا ، (. 1 [ ) 198]
طسوت نیطسلف  عافدیب  مدرم  اکیرمآ و  ملاظ  تلود  طسوت  ناتسناغفا  ناملسم  مدرم  ماع  لتق  ینعی  اههنومن ، نیرخآ  هب  هراشا  (. 1 [ ) 199]
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تاجن داهج  اهگنج - تقیقح  ندـش  نشور  رد  دـیاش  برع ! ناـهج  ناربهر  راـبگرم  توکـس  برغ و  یناـبیتشپ  هب  یتسینویهـص ، میژر 
( یهاشورسخ دشاب (...  یفاک  یتسیلایرپما - هناراکزواجت  گنج  یمالسا و  شخب 

هیآ 24 ءاسن ، (. 1 [ ) 200]
هیآ 103 نارمع ، لآ  (. 1 [ ) 201]

هیآ 153 فارعا ، (. 2 [ ) 202]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 203]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، باتک -  ناتسوب  هسسوم  دلج ، 1 مالسا ، میلاعت  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 204]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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