
زا دیهد و  جرخ  هب  تماقتـسا  زین )  ) نانمـشد ربارب  رد  دـینک و  تماقتـسا  اهـسوه ) تالکـشم و  ربارب  رد   ) دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 
(200 . ) دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیروآ و  لمع  هب  تبقارم  دوخ ، ياهزرم 

543 ص : ریسفت ... :

: دراد دوجو  لوق  دنچ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هرابرد  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
هدش  لزان  دندروآ  نامیا  وا  هارمه  هب  هک  شنارای  مالس و  نب  هَّللا  دبع  هرابرد  - 1

544 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ع)  ) حیسم نید  رب  هک  تسا  هدش  لزان  نایمور  زا  رفن  تشه  هشبح و  یلاها  زا  رفن  ود  یـس و  نارجن و  مدرم  زا  رفن  لهچ  هرابرد  - 2 تسا .

. دندش ناملسم  سپس  دندوب و 
هب  ] ربمایپ هاگ  نآ  دـناسر . ص )  ) ربمایپ هب  ار  وا  تشذـگرد  ربخ  لیئربج  تفای ، تافو  نوچ  هک  تسا  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن  دروم  رد  - 3

یشاجن توبات  دش و  فوشکم  وا  رب  هشبح  نیمز  اج  نآ  رد  و  درازگ ،] زامن  وا  ندب  رب  رود  زا  ات   ] تفر عیقب  ناتـسربق  هب  ناناملـسم ] قافتا 
نآ لاح  و  درازگیم ، زامن  تسا  هدیدن  ار  وا  زگره  هک  يرفاک  درم  رب  هک  دیرگنب  درم  نیا  هب  دنتفگ  ناقفانم  درازگ . زامن  وا  رب  دـید و  ار 

. دش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هتفریذپن  ار  وا  نییآ  هک 
. تسا لیجنا  تاروت و  مهیلإ  لزنأ  ام  زا  نآرق و  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  زا  روظنم 

. تسا عمج  انعم  رد  نم »  » اریز دشابیم ، نم ]  ] نمؤی لعاف  زا  لاح  هلمج  نیا  ِهَِّلل  َنیِعِشاخ 
دندرواین مالـسا  هک  دوهی  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  نانچ  دنـشورفیمن  زیچان  ياهب  هب  ار  یهلا  تایآ  اهنآ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنوُرَتْشَی  ـال 

. دندرکیم ار  راک  نیا  ادخ ] تایآ  فیرحت  هوشر و  نتفرگ  اب  دوخ  يویند  ّتیعقوم  ظفح  يارب  ]
نانیا  » ِْنیَتَّرَم ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ  هیآ  رد  هک - تسا  ياهژیو  شاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  يارب  ینعی  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

. دناهدش هداد  هدعو  نآ  هب  (- 54 صصق / « ) دنهد وکین  شاداپ  راب  ود  ار 
. تسا هاگآ  دراد  قاقحتسا  ياهدننک  لمع  ره  هچنآ  هب  دراد ، هطاحا  زیچ  ره  هب  شملع  هک  ور  نآ  زا  دنوادخ  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ 
نانمـشد رب  گنج  ياهتّقـشم  اهدرد و  ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  اب  و  دینک ، ربص  شتیـصعم  كرت  ادـخ و  تعاط  رب  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا 

. دشاب نانآ  زا  رتمک  دیابن  امش  يرادیاپ  تمواقم و  دینک و  هبلغ  ادخ 
545 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیشاب نمشد  اب  هلباقم  هدامآ  هداد و  شیارآ  ار  دوخ  ياهورین  هک  یلاح  رد  دیوش  ّرقتسم  اهزرم  رد  ینعی  اوُِطبار  َو 
. دیوش راگتسر  نادیواج  ياهتمعن  هب  ندیسر  اب  هک  دشاب  دیزیهرپب  دنوادخ  رماوا  تفلاخم  زا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

546 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

546 ص : ءاسنلا ...  ةروس 

هراشا

اوُّلِـضَت ْنَأ  نانآ ، اریز  دناهدرمـش ، رب  نآ  يارب  هیآ  شـش  داتفه  دـص و  نایفوک  جـنپ و  داتفه و  دـص و  نّویرـصب  تسا و  یندـم  هروس  نیا 
دناوـخب ار  ءاـسن  هروـس  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  بعک ] نب   ] ّیبا دناهدرمـش . هیآ  کـی  ار  هیآ 44 ] رد   ] َلـِیبَّسلا

هداد وا  هب  یـسک  شاداپ  نینچمه  تسا و  هدرک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دربیم ، ثرا  هروس  نیا  داـفم  قبط  هک  یناملـسم  ره  هزادـنا  هب  ییوگ 
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تسا هدش  هدیشخب  ناشناهانگ  هک  تسا  یناسک  زا  دنوادخ  هدارا  ّتیشم و  رد  هدش و  كاپ  كرش  زا  هدرک و  دازآ  ار  ياهدرب  هک  دوشیم 
« . 1»

راشف زا  دنراذگ ، ربق  رد  ار  وا  دریمب و  نوچ  دـناوخب ، هعمج  ياهزور  ار  ءاسن  هروس  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) نانمؤم ریما  زا 
« . 2  » دوب دهاوخ  نمیا  نآ 

546 ص : هیآ 1 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

(1  ) ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  َو 
__________________________________________________

-1
كرّشلا نم  ءيرب  ارّرحم و  يرتشا  نمک  رجألا  نم  یطعأ  اثاریم و  ثرو  نم  ّلک  یلع  قّدصت  اّمنأکف  اهأرق  نم  ص .)  ) هَّللا لوسر  نع  یبأ 

. مهنع زواجتی  نیذلا  نم  هَّللا  ۀّیشم  یف  ناک  و 
و - 2

. هربق یف  لخدأ  اذإ  ربقلا  ۀطغض  نم  نم  وأ  ۀعمج  لک  یف  اهأرق  نم  ع :)  ) نینمؤملا ریمأ  نع 
547 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

547 ص : همجرت ... 

« . رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »
نادرم و ود ، نآ  زا  و  دیرفآ ، وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رـسمه  دـیرفآ و  ناسنا  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  دـیزیهرپب  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا 

رگیدکی زا  يزیچ  هک  یماگنه  دیفرتعم و ) وا  تمظع  هب  یگمه   ) هک دیزیهرپب  ییادخ  زا  و  تخاس ، رـشتنم  نیمز ) يور  رد   ) یناوارف نانز 
(1 . ) تسامش بقارم  دنوادخ  اریز  دینک ، زیهرپ  اهنآ ] اب  طابترا  عطق  زا   ] دوخ نادنواشیوخ  زا  زین ) و  ، ) دیربیم ار  وا  مان  دیهاوخیم 

547 ص : ریسفت ... :

زا ار  امـش  هک  یـسک  ناتراگدرورپ ، اب  تفلاخم  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، ع )  ) مدآ نادـنزرف  زا  نیفّلکم  هب  باطخ  هیآ 
. تخاس بعشنم  دشاب  ع )  ) مدآ دوجو  نامه  هک  هشیر  لصا و  کی 

مدآ دنوادخ  اهعالـضأ  نم  علـض  نم  ءاوح  قلخ  بارت و  نم  اهأشنأ  تسا : نیا  شریدقت  هک  تسا  یفوذـحم  رب  فطع  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو 
. دروآ دیدپ  وا  ياههدند  زا  یکی  زا  ار  ع )  ) ءاوح دیرفآ و  كاخ  زا  ار  (ع )

ع)  ) مدآ لسن  زا  هدش  هدیرفآ  ياهناسنا  دنوادخ  دیرفآ . دنشاب ، نانز  نادرم و  نامه  هک  ناسنا ، عون  ود  شرـسمه  مدآ و  زا  امُْهنِم و  ََّثب  َو 
. تسا ع )  ) مدآ زا  اهنآ  ندروآ  دوجو  هب  یگنوگچ  رگنایب  هک  تسا  هدرک  فیصوت  اریثک ]  ] یتفص اب  ار 

دلج 1 عماجلا  عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 522زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


تروص و نیا  رد  سپ  تسا . هدـش  ثوعبم  نانآ  نایم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یناسک  هجوتم  سانلا  اـهیأ  اـی  رد  باـطخ  تفگ  ناوتیم 
ار يرایسب  ياهتّما  امش  زج  دیرفآ و  مدآ  زا  ار  اّوح  ناتردام  امش و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  مکقلخ و  رب  فطع  اهجوز  اهنم  قلخ 

. دروآ دوجو  هب  اّوح  مدآ و  زا 
: تسا هدش  تئارق  هجو  ود  رب  هلمج  نیا  ِِهب  َنُوَلئاسَت 

548 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش ماغدا  نیـس  رد  دنتـسه ] جرخملا  بیرق  نیـس  فرح  اب  هک  نیا  رطاخ  هب   ] مّود يات »  » هدوب و هب  نولءاستت  لصا  رد  هک  هب  نولءاست  - 1

. تسا
هب نداد  دـنگوس  اب  دـنک  بلط  يرگید  زا  يزیچ  دـهاوخب  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  مّود . يات »  » فذـح اب  نولءاست  - 2

يور زا  نخـس  نیا  هدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  نایم  يدـنواشیوخ  ادـخ و  هب  ار  وت  دـیوگیم : دـنکیم و  بلط  دوخ  يدـنواشیوخ  ادـخ و 
يزیچ ناشنادـنواشیوخ  ادـخ و  هب  نانآ  نداد  دـنگوس  اب  نارگید  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دوشیم . هتفگ  تفوطع  بلط  ماـحرتسا و 

. تسا هدش  هدروآ  نولءاست »  » و نولأست »  » ياج هب  انعم  ود  ره  نیب  عمج  روظنم  هب  و  دینکیم ، بلط 
دـیزب و تررم  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هب ]  ] رورجم راج و  لـحم  رب  اـی  و  هَّللا »  » رب فطع  رطاـخ  هب  اـی  هملک  نیا  بصن  َماـحْرَْألا  َو 

: دننام تسا  هدمآ  رعش  رد  شریظن  و  تسا ، ریمض  رب  رهاظ  مسا  فطع  باب  زا  نآ  ّرج  یلو  ارمع ،»
« . 1  » بجع نم  مایألا  کب و  امف  بهذاف  انمتشت ] انوجهت و  تبرق  مویلاف  ]

. دندنسپیمن ترورض  ماگنه  رد  زج  ار  ریمض  رب  رهاظ  مسا  فطع  وحن  ياملع 
زا يزیچ  ماـحرا  ادـخ و  ماـن  داـی و  اـب  و  تسه ، ياهدـننیرفآ  ناـنآ  يارب  هک  دـندرکیم  رارقا  ناـمیا  اـب  مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روـظنم 

دنگوس وا  مان  هب  ار  رگیدکی  امـش  دیرفآ و  ار  امـش  هک  ییادخ  زا  : » تسا هدش  هتفگ  نانآ  هب  باطخ  ور  نیا  زا  دندرکیم  هبلاطم  رگیدکی 
. دینکن عطق  ار  ناتنادنواشیوخ  اب  طابترا  دنویپ و  دیزیهرپب و  دیهدیم 

قایـس زا  دینکیم و  ّتبحم  تفطالم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  دوخ ، محر  وا و  ندرک  دای  اب  هک  ییادـخ  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  نیا  روظنم  ای 
، دراد ياهژیو  هاگیاج  ّتیمها و  دنوادخ  دزن  محر  هلص  هک  دوشیم  مولعم  ماحرألا » هَّللا و  و   » هلمج رد  هیآ 

__________________________________________________

نیا راگزور  تلـصخ  وت و  زا  اریز  شاب ، شور  نیمه  رب  يدیزرو ، باتـش  ام  نداد  مانـشد  ییوگدـب و  رد  مصخ - يا  وت - هک  نونکا  - » 1
« . تسین تفگش  لمع 

549 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش هتخیوآ  ادخ  شرع  هب  محر  : » هک هدش  لقن  سابع  نبا  زا  و  «، 1 « » تسا هتسباو  ادخ  شرع  هب  محر  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ 
رظن زا  ار  دوخ  دوش  هدروآ  هک  محر  هدننک  عطق  دزن  دیوگب و  نخـس  دنز و  دنخبل  وا  هب  دنروآ ، شاهدـنهد  ماجنا  دزن  ار  نآ  نوچ  تسا و 

« . 2 « » دنک ناهنپ  وا 
. ملاع ینعی  بیقر » : » دناهتفگ یخرب  و  تسامش . بقارم  ظفاح و  دنوادخ  ینعی ، ًابِیقَر 

549 ص : هیآ 2 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(2  ) ًارِیبَک ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُِکلاْومَأ  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال  ِبِّیَّطلِاب  َثِیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  یماتَْیلا  اُوتآ  َو 
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549 ص : همجرت ... 

لاوما دینکن و  لیدبت  نامیتی )  ) بوخ لاوما  اب  ار  دوخ )  ) دب لاوما  دیهدب و  اهنآ  هب  دندیـسر ) دشر  دح  هب  هک  یماگنه   ) ار نامیتی  لاوما  و 
(2 . ) تسا یگرزب  هانگ  نیا  اریز  دیروخن ، ناتدوخ  لاوما  اب  ار  اهنآ 

549 ص : ریسفت ... :

ینعی ۀـمیتی » ةرد  : » تسا هشیر  نیا  زا  اهنت و  ینعی  متی ،»  » دـناهدنام ادـج  اهنآ  زا  و  هدرم ، ناشناردـپ  هک  دنتـسه  یناسک  یماـتی »  » زا روظنم 
. اتمهیب دیراورم 

غولب و نس  هب  هک  یماگنه  دیناسرب و  ناشدوخ  فرصم  هب  یکچوک  نس  رد  ار  نامیتی  لاوما  دیامرفیم : نامیتی  ناتـسرپرس  هب  باطخ  هیآ 
. دیراپسب نانآ  هب  دندیسر ، دشر 

نیزگیاج دوخ  لالح  كاپ و  لاوما  اب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  میتی  لاوما  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  هاگ  چـیه  ِبِّیَّطلِاب و  َثِیبَْخلا  اُولَّدَـبَتَت  َو ال 
ياج هب  ار  اهنآ  لاوما  دینکن و 

__________________________________________________

-1
. شرعلا دنع  ۀنجح  محرلل 

. هنم تبجتحا  عطاقلا  اهاتأ  اذإ  هب و  تشب  لصاولا  اهاتأ  اذإف  شرعلاب  ۀقلعم  محرلا  سابع : نبا  نع  و  - 2
550 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب لعفت » . » دـینکن لیدـبت  نآ  رد  تنایخ  دـیلپ  راک  هب  ار  میتی  لام  يرادـهگن  کین  لـمع  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  و  دـیروخن ، دوخ  لاوما 
« . رخأت  » و لجعت »  » دننام تسا  لاعفتسا »  » يانعم

مارح و هب  ندادن  ّتیمها  رثا  رب  ات  دینکن  طولخم  ناتدوخ  لاوما  اب  فرـصم  ماگنه  رد  ار  نامیتی  لاوما  ْمُِکلاْومَأ و  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال 
. دیراذگب قرف  نانآ  دوخ و  لام  نایم  دیناوتن  مارح  لالح و  ندرمش  ناسکی 

. تسا گرزب  هانگ  بوح : »  » و

550 ص : ات 4 ... ] تایآ 3  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْتَکَلَم ام  َْوأ  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ـَّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 
(4  ) ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ًۀَلِْحن  َّنِِهتاقُدَص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو  ( 3  ) اُولوُعَت َّالَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ْمُُکناْمیَأ 

550 ص : همجرت ... 

اب دینک و ) رظن  فرـص  نانآ  اب  جاودزا  زا   ) دینکن اهنآ  هرابرد  تلادع  تیاعر  میتی ) نارتخد  اب  جاودزا  ماگنه  هب   ) نیا زا  دیـسرتیم  رگا  و 
هب اهنت  دینکن  تیاعر  ددـعتم ) نارـسمه  هرابرد   ) ار تلادـع  دیـسرتیم  رگا  و  رـسمه ، راهچ  ای  هس  ای  ود  دـینک  جاودزا  رگید )  ) كاپ نانز 

. دنکیم يریگولج  متس ، ملظ و  زا  رتهب  راک  نیا  دینک ، هدافتسا  دیتسه  اهنآ  کلام  هک  ینانز  زا  ای  دییامن و  تعانق  رسمه  کی 
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(3)
هب ار  نآ  زا  يزیچ  رطاخ  تیاضر  اب  اهنآ  رگا  و  دـیزادرپب ، اهنآ  هب  هّیطع ) کی  اـی   ) یهدـب کـی  ناونع  هب  لـماک ) روط  هب   ) ار ناـنز  رهم  و 

(4 . ) دینک فرصم  اراوگ  لالح و  ار  نآ  دنشخبب  امش 

550 ص : ریسفت ... :

تیاعر نامیتی  قوقح  دروم  رد  تلادع  بناج  هک  دندیـسرتیم  اهنآ  ناتـسرپرس  دش . لزان  نامیتی  لاوما  ندروخ  دروم  رد  شیپ  هیآ  نوچ 
بکترم  اهنآ  دوشن و 

551 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوب لومعم  مالسا  زا  لبق  دوب . هدروآ  دوجو  هب  ناشیارب  ار  ییاهانگنت  تالکشم و  نامیتی  ندرک  یتسرپرـس  ور  نیا  زا  دنوش ، یگرزب  هانگ 

روتـسد نانآ  هب  قوف  هیآ  دـندوبن . نانآ  قوقح  تیاعر  هب  رداق  هجیتن  رد  دنتـشاد  رایتخا  رد  رتمک  ای  نز و  هد  ات  زاجح  نادرم  زا  یخرب  هک 
ندرکن تیاعر  زا  دینیبیم ، انگنت  رد  ار  دوخ  تباب  نیا  زا  دـینکن و  تیاعر  نامیتی  لاوما  دروم  رد  ار  تلادـع  دیـسرتیم  رگا  هک  دـهدیم 

، دش بکترم  ار  نآ  سپـس  درک و  هبوت  یهانگ  زا  سک  ره  اریز  دیـسرتب ، زین  نانآ  نایم  تاواسم  كرت  دوخ و  نارـسمه  دروم  رد  تلادع 
. تسین یعقاو  هدننک  هبوت 

. دیسرتب زین  ندرک  انز  زا  دیسرتیم ، نامیتی  قح  رد  ندرک  ملظ  زا  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ :
مارح امـش  رب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  نوماریپ  و  دینک ، جاودزا  دـنلالح ، امـش  رب  هک  رگید  نانز  اب  سپ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف 

. دیورن تسا 
تادودـعم ءاسنلا  نم  مکل  تابیطلا  اوحکناف  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  و  ندوب ، لاح  رب  انب  دـنبوصنم  الحم  تاملک  نیا  َعابُر  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم 

هدرمـش مزال  راهچ  هس و  ود و  ددع  رارکت  تسا ، ناناملـسم  مامت  هب  باطخ  هیآ  نوچ  اعبرأ و  اعبرأ  اثالث و  اثالث  نیتنث و  نیتنث  ددعلا  اذـه 
. ددرگ قالطا  نانآ  رظن  دروم  ددع  رب  دوش و  لماش  دنشاب  هتشاد  رسمه  راهچ  ای  هس و  ای  ود  دنهاوخیم  هک  ار  یناسک  زا  کی  ره  ات  هدش ،
ۀثالث و ۀـثالث  نیمهرد و  نیمهرد  مکنیب  مهرد  فلا  وه  لاملا و  اذـه  اومـسقا  ییوگب : دارفا  زا  یهورگ  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  رارکت  نیا 
وأ ۀثالث  ۀثالث  وأ  یتفگیم : يدربیم و  راک  هب  واو »  » ياج هب  ار  وأ »  » رگا تشادن و  یموهفم  دـشیمن  رارکت  دادـعا  رگا  و  ۀـعبرأ ، ۀـعبرأ 

نیا رب  دراد  تلالد  واو »  » یلو تسین  زیاج  اهنآ  يارب  تامیـسقت  نیا  زا  یکی  هب  زج  لام  نآ  میـسقت  هک  يدرک  نالعا  اهنآ  هب  ۀعبرأ  ۀـعبرأ 
. درک عمج  میسقت  عون  دنچ  نیب  ناوتیم  هک 

فوخ نیا  هک  نانچ  دینکن ، تیاعر  ناتنارسمه  زا  دادعت  نیمه  هرابرد  ار  تلادع  هک  نیا  زا  دیسرتیم  رگا  ًةَدِحاوَف و  اُولِدْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 
نیا  زا  شیپ  دروم  رد  ار 

552 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شیانعم هدش و  تئارق  زین  عفر  هب  ةدحاوف » . » دیرادرب تسد  دوخ  دّدعتم  نارـسمه  زا  دینک و  باختنا  رـسمه  کی  اهنت  سپ  دیتشاد ، دادعت 

. دینک تعانق  رسمه  کی  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  تسا ، یفاک  امش  يارب  رسمه  کی  هک  تسا  نیا 
رارق ناسکی  اهنآ ] طیارش  ندوب  رتکبس  تلوهس و  رظن  زا   ] دودعمان ّدح و  یب  نازینک  اب  ار  دازآ  رسمه  کی  دنوادخ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ 

. تسا هداد 
. نازینک باختنا  ای  رسمه و  کی  باختنا  هب  تسا  هراشا  َِکلذ 

دوش لیامتم  فرط  کی  هب  وزارت  هاگ  ره  نازیملا » لاع   » هشیر زا  اولوعت » . » متـس ملظ و  كرت  و  تلادع ] هب   ] تسا رتکیدزن  اُولوُعَت  اَّلَأ  ینْدَأ 
. دراد اور  متس  دوخ  مکح  رد  هاگ  ره  همکح  یف  لاع 
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« اذک هلحن   » هشیر زا  ۀلحن » ۀـلحن و   » و ۀـلحن » . » دـیزادرپب رطاخ  تیاضر  سفن و  بیط  اب  ار  نانز  رهم  ینعی  ًۀَـلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  ۀلحن »  » بصن رد  دوشیم . هتفگ  تاملک  نیا  دهدب ، يرگید  هب  رطاخ  تیاضر  اب  ار  يزیچ  یسک  هاگ  ره  تسا 

. تسا ندرک  اطع  يانعم  هب  هلحن »  » اریز دشاب ، ندوب  ردصم  رب  انب  نآ  بصن  - 1
. دشاب سفن  بیط  يور  زا  امش  ششخب  اطع و  هک  یلاح  رد  دیزادرپب  ار  نانآ  رهم  ینعی  تسا  هیآ  رد  نابطاخم  زا  لاح  ای  - 2

. دیهدب اهنآ  هب  دیدیشخب  نانآ  هب  رطاخ  تیاضر  اب  هک  ار  يرهم  ینعی  تسا  تاقدص »  » زا لاح  ای  - 3
دندقتعم یخرب  تسا و  نارهوش  هجوتم  هیآ  رد  باطخ  تسا و  هدرک  اطع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یـششخب  ۀلحن »  » زا روظنم  دـناهتفگ :

. تفرگیم وا  تسرپرس  ار  شرهم  درکیم ، جاودزا  یمیتی  رتخد  هاگ  ره  اریز  دنشابیم ، بطاخم  ماتیا  ناتسرپرس 
. دوخ رهم  زا  ینعی  هنم ،»  » تسا و نارهوش  هب  باطخ  هلمج  نیا  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف 

هدوب سنج  نایب  دوصقم  هک  تسا  ور  نیا  زا  نآ  ندوب  درفم  تسا و  زیمت  اسفن » »
553 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار دوخ  رهم  زا  يرادقم  ریوزت  هارکا و  نودـب  لماک و  تیاضر  اب  نانز  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دراد . سنج  رب  تلالد  مه  درف  کی  و 
. دندیشخب امش  هب 

ینعی ءرم ، ماعطلا و  ؤنه  هشیر  زا  تفـص و  ود  ره  ائیرم »  » و اـئینه » . » تسا اراوگ  لـالح و  امـش  يارب  نآ  ندروخ  ینعی  ًاـئیِرَم  ًاـئِینَه  ُهُولُکَف 
هدعم يارب  هک  تسا  يزیچ  ءيرم »  » تسا و شخب  تذـل  شندروخ  هک  تسا  يزیچ  ءینه » : » دـناهتفگ تسا و  هدـش  لالح  اراوگ و  ماعط 

« . هولک  » رد ریمض  زا  دنلاح  ود  ره  ائیرم »  » و ائینه » : » تفگ ناوتیم  و  دشاب . بولطم  دیفم و  شاهجیتن  رثا و  اراوگ و 
هلمج نیا  و  دوشیم . ادـتبا  ائیرم » ائینه   » هب فقو و  هولکف »  » رد اعد  يارب  یهاگ  تسا . لالح  اراوگ و  هک  یلاـح  رد  ار  نآ  دـیروخب  ینعی 

. تسا ندرک  حابم  رد  هغلابم  نتسناد و  لالح  يارب 

553 ص : ات 6 ... ] تایآ 5  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اذِإ یَّتَح  یماـتَْیلا  اُولَْتبا  َو  ( 5  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ْمُهوُسْکا  َو  اهِیف  ْمُهُوقُزْرا  َو  ًاـماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ـال  َو 
َناک ْنَم  َو  ْفِفْعَتْـسَْیلَف  اِینَغ  َناک  ْنَم  َو  اوُرَبْکَی  ْنَأ  ًاراِدب  َو  ًافارْـسِإ  اهُولُکَْأت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  َحاکِّنلا  اوُغََلب 

(6  ) ًابیِسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمِْهیَلَع  اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  ًاریِقَف 

553 ص : همجرت ... 

اهنآ رب  سابل  دـیهد و  يزور  اـهنآ  هب  نآ ، زا  دـیهدن و  ناهیفـس  تسد  هب  هداد  رارق  امـش  یگدـنز  ماوق  هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما 
(5 . ) دییوگب اهنآ  هب  هتسیاش  نخس  دیناشوپب و 

دیهدب و اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  دـیتفای  یفاک )  ) دـشر اهنآ  رد  رگا  عقوم ) نیا  رد  ، ) دنـسرب غولب  دـح  هب  هک  یماگنه  ات  دـییامزایب  ار  نامیتی  و 
( ۀمحزلا قح  تشادرب  زا   ) تسا زاین  یب  ناتسرپرس ) زا   ) سک ره  دیروخن و  فارـسا  يور  زا  ار  اهنآ  لاوما  دنوش ، گرزب  هک  نآ  زا  شیپ 
هب ار  ناشلاوما  هک  یماگنه  و  دروخب ، نآ  زا  دشکیم ) هک  یتمحز  قباطم  و   ) هتسیاش زرط  هب  تسا  دنمزاین  هک  سک  نآ  دنک و  يراددوخ 

(6 . ) تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  هچ ) رگا   ) دیریگب دهاش  اهنآ  رب  دیهدیم  اهنآ 
554 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دلج 1 عماجلا  عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 522زکرم  هحفص 437 

http://www.ghaemiyeh.com


554 ص : ریسفت ... :

تـسیاشان روط  هب  ار  دوخ  لام  هک  یناگدننک  فارـسا  ناکدوک و  نانز و  ینعی  هیفـس  دارفا  هب  ار ] دوخ  تورث   ] دـیهدن َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  َو ال 
. دننکیم جرخ 

ینعی همیق » همایق و  ءیشلا و  ماوق  . » تسامش يدنلبرس  هیام  یناگدنز و  ماوق  هک  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  ًاماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  امیق » . » دزاسیم رادیاپ  مکحم و  ار  يزیچ  هچنآ 

. دینک نیمأت  ناتدوخ  لاوما  زا  ار  نانآ  كاشوپ  كاروخ و  دنیامش  هقفنلا  بجاو  نامیتی  رگا  اهِیف و  ْمُهُوقُزْرا  َو 
جرخ یتسیاشان  زرط  هب  هابت و  ار  نآ  دـننادیم  هک  یهیفـس  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  هک  تسا  ناـگمه  يارب  روتـسد  کـی  نّمـضتم  هیآ  نیا 

. هناگیب ای  دشاب  دنواشیوخ  نز ، ای  دشاب  درم  هچ  دنراذگن ، دنکیم ،
. دییوگب نخس  نامیتی  اب  ینابز  شوخ  یمرن و  اب  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو 

ای راتفگ و  رکنم »  » دـنراد و تسود  ار  نآ  تسوکین  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  يرادرک  اـی  راـتفگ و  فورعم » »
. دندنسپیمن شایتشز  رطاخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  يرادرک 

دـنتفرگ و] رارق  غولب  هناتـسآ  رد   ] هک یماگنه  ات  دـییامزایب ، غولب  دـح  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  نامیتی  یلقع  لامک  دـشر و  یماتَْیلا و  اُولَْتبا  َو 
: تسا زیچ  هس  غولب  ياههناشن  و  دینادرگزاب . نانآ  هب  ار  ناشلاوما  گنرد  نودب  دیدرگ ، راکشآ  امش  رب  یلقع  دشر  رظن  زا  اهنآ  عضو 

. دراد ار  ندرک  جاودزا  يارب  یگتسیاش  ّتیحالص و  صخش  ماگنه  نیا  رد  ندش . ملتحم  یسنج و  دشر  هب  نتفای  تسد  - 1
555 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. یگلاس هدزناپ  نس  هب  ندیسر  - 2
. راهز يوم  ندییور  - 3

حالصا يارب  هدامآ  نید و  رد  هتـسیاش  ار  اهنآ  دیدش و  هاگآ  لام ، رد  فرـصت  ياههار  اب  نانآ  ییانـشآ  زا  رگا  ًادْشُر و  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف 
. دیتفای لام 

. دیهدب نانآ  هب  ار  ناشلاوما  سپ  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف 
نّمـضتم اذإ »  » اریز تسا ، هیطرـش  نآ  زا  سپ  هلمج  دوشیم و  عقاو  هلمج  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ناـمه  اوُغََلب ]» اذِإ  یَّتَح   » هلمج رد  « ] یتـح »

عقاو لّوا  طرش  يارب  باوج  تسا ، ءازج  طرش و  زا  بکرم  هک  ْمَُهلاْومَأ ، ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْسَنآ  ْنِإَف  هلمج  تسا و  طرـش  يانعم 
ار ناشلاوما  تفایرد  قاقحتـسا  يرکف  دـشر  رثا  رب  دوش  هدـهاشم  هک  یماگنه  غولب و  نامز  ات  ار  نامیتی  هدـش : هتفگ  ییوگ  و  تسا . هدـش 

. دییامزایب دنراد ،
فارـسا تلع  هب  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  هل و  لوعفم  ای  مهربک » نیردابم  نیفرـسم  : » ینعی تسا  لاح  عضوم  رد  ردـصم و  ای  ًافارْـسِإ » »

. دینکیم یهاتوک  نانآ  لاوما  فرصم  رد  نامیتی ، ندش  گرزب  رد  ندرک  باتش  ندرک و 
زا يراددوخ و  نامیتی  لاوما  رد  فرـصت  زا  دـیاب  دنـشاب ، زاـینیب  نّکمتم و  هک  ماـتیا  ناتـسرپرس  زا  هدـع  نآ  ْفِفْعَتْـسَْیلَف  اِینَغ  َناـک  ْنَم  َو 
. دننک تعانق  هدرک ، نانآ  يزور  دنوادخ  هک  یتورث  هب  شلام  ندراذگ  یقاب  میتی و  هب  يزرورهم  روظنم  هب  دننک و  هدافتسا  دوخ  ییاراد 

نییعت رد  طایتحا  تیاعر  اب  دـنناوتیم  دوخ  همحّزلا  قح  تباب  دنـشاب ، رادان  ریقف و  هک  یناتـسرپرس  ِفوُْرعَْملِاب و  ْلُـکْأَْیلَف  ًاریِقَف  َناـک  ْنَم  َو 
. دنرادرب ضرق  ناونع  هب  دوخ  تیافک  يدنمزاین و  رادقم  هب  دناهتفگ : و  دنرادرب ، دوخ  ياذغ  توق و  هزادنا  هب  نآ ، رادقم 

رب دیریگب  دهاش  دـیداد ، لیوحت  اهنآ  هب  ار  ناشلام  دـندرک و  ادـیپ  ّتیحالـص  نامیتی  هاگ  ره  ْمِْهیَلَع و  اوُدِهْـشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف 
. دیوشن تمهت  راچد  دعب  ات  دناهدرک . تفایرد  ار  ناشلاوما  اهنآ  هک  نیا 
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556 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
سپ تسا . یفاک  دناهدرک ، تفایرد  اهنآ  دیاهدرپس و  ناشدوخ  هب  ار  نامیتی  لام  هک  نیا  هب  وا  ملع  دنوادخ و  یهاوگ  ًابیِـسَح  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

. دشاب هناتسود  هناقداص و  رگیدکی  اب  ناتراتفر  دیاب 

556 ص : هیآ 7 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َُرثَک  َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

556 ص : همجرت ... 

نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  تسا و  یمهـس  دنراذگیم  دوخ  زا  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ  زا  نادرم  يارب 
(7 . ) ءادألا مزال  هدش و  نییعت  تسا  یمهس  نیا  دایز ، ای  دشاب  مک  لام  نآ  هاوخ  یمهس ، دنراذگیم 

556 ص : ریسفت ... :

. لماع ندش  رارکت  لیلد  هب  كرت » امم   » زا تسا  لدب »  » هلمج نیا  َُرثَک  َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم 
ار هیآ  نیا  ناحبـس  يادـخ  دـندرکیم . مورحم  نآ  زا  ار  نانز  دنتخانـشیم و  ثراو  ار  نادرم  اهنت  ّتیلهاج  نارود  رد  اهبرع  لوزن ]: نأش  ]
« دایز ای  دشاب  مک  دنربیم ، مهس  دناهتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  نادرم  دننام  زین  نانز  : » دومرف درک و  لزان 

.
هک تسا  بجاو  نّیعم و  یمهـس  نانز  يارب  ینعی  تسا  اضورفم  ابیـصن  ینعأ  شریدـقت : صاصتخا و  رب  انب  تسا  بوصنم  ًاضوُْرفَم  ًابیِـصَن 

. تسا ۀضورفم » ۀمسق   » يانعم هب  دیکأت و  يارب  ردصم و  ابیصن »  » ای و  دنروآ . تسد  هب  ار  نآ  دیاب 
دنوادخ اریز  تسا ، لطاب  « 1 « » بیصعت  » هب لوق  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 

__________________________________________________

لئاسم زا  هلأسم  نیا  دشاب ، رتشیب  ماهس  لصا  زا  هکرت  هک  تسا  نیا  بیصعت  زا  روظنم  - 1
557 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدرمش  بجاو  نادرم  نانز و  يارب  ار  ثاریم 

557 ص : ات 10 ... ] تایآ 8  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِْفلَخ ْنِم  اوُکََرت  ْوـَل  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو  ( 8  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ُْهنِم  ْمُهُوقُزْراَف  ُنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  اُولوُأ  َۀَمْـسِْقلا  َرَـضَح  اذِإ  َو 
َو ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِإ  ًاـْملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 9  ) ًادـیِدَس ًـالْوَق  اُولوُقَْیل  َو  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاـخ  ًافاعِـض  ًۀَّیِّرُذ 

(10  ) ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس 
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557 ص : همجرت ... 

ار لاوما  نآ  زا  يزیچ  دنشاب  هتشاد  روضح  نادنمتـسم  نامیتی و  و  دنربیمن ) ثرا  هک  ياهقبط  و   ) ناشیوخ ثرا )  ) میـسقت ماگنه  هب  رگا  و 
(8  ) دییوگب نخس  هتسیاش  زرط  هب  اهنآ  اب  دیهدب و  اهنآ  هب 

زا سپ  دنـسرتب . مدرم ) نامیتی  هرابرد  متـس  زا   ) دیاب دنـسرتیم ، نانآ  هدنیآ  زا  دنراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوتان  نادـنزرف  رگا  هک  اهنآ 
(9  ) دنیوگب نخس  ّتبحم  یمرن و  اب  اهنآ ) اب   ) دنزیهرپب و ادخ  تفلاخم ) )

(10 . ) دنزوسیم ینازوس  شتآ  هب  يدوزب  دنروخیم و  شتآ  اهنت  دنروخیم ، متس  ملظ و  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک 

557 ص : ریسفت ... :

اهنآ هب  ار  نآ  زا  يزیچ  دنـشاب  هتـشاد  روضح  دـنربیمن  ثرا  هک  ینادـنواشیوخ  رگا  ثاریم  میـسقت  ماگنه  هک  دـهدیم  روتـسد  دـنوادخ 
دندقتعم یضعب  تسا . بجاو  روتسد  نیا  تیاعر  دناهتفگ ، یخرب  و  تسا ، یبحتسم  روتسد  کی  نیا  و  دیهدب .

__________________________________________________

يدنواشیوخ هثرو ، زا  سپ  هک  داد  ینادرم  هب  دیاب  ار  هکرت  داز  ام  دندقتعم  هّماع  دنراد ، رظن  فالتخا  نآ  رد  یّنس  هعیش و  هک  تسیاهدمع 
ریـسفت همجرت  درک . میـسقت  ناشماهـس  تبـسن  هب  هثرو  دوخ  نیب  دـیاب  مه  ار  داز  ام  نیا  دـنیوگیم : هّیماما  یلو  دـنراد  ّتیم  اـب  يرتکیدزن 

م. ص 34 - ج 5 ، نایبلا ، عمجم 
558 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

خسن هیآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلو  هدش  خسن  هیآ  دناهتفگ  یخرب  دیوگ : ریبج  نب  دیعس  یلو  تسا  هدش  خسن  ثاریم  هیآ  هلیـسو  هب  هیآ  نیا 
. دناهدرکن لمع  نادب  هدرمش و  کبس  ار  نآ  مدرم  اهتنم  تسا ، هدشن 

اهنآ زا  دـنیوگب و  نخـس  نادنمتـسم  نامیتی و  اب  تفطالم  یمرن و  اـب  ثرا  میـسقت  ماـگنه  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  فورعم » لوق   » زا روظنم 
. دنراذگن ّتنم  اهنآ  هب  کمک  نیا  ربارب  رد  دننادب و  زیچان  دنهدیم  نانآ  هب  ار  هچنآ  دننک و  یهاوخ  رذع 

ناگدننک تیصو  نیذلا »  » زا دوصقم  و  تسا ] هدش  لزان  ّتیـصو  هرابرد  هیآ  دندقتعم  یخرب  ، ] تسا نیذلا »  » يارب هلـص  نآ  دعب  ام  و  ول » »
نامه دننک ، ّتبحم  اهنآ  هب  دنربیم و  رس  هب  نانآ  میرح  رد  هک  ینامیتی  هرابرد  دنسرتب  وا  زا  تسا  هداد  روتـسد  نانآ  هب  دنوادخ  دنتـسه و 

دوخ نهذ  رد  ار  عضو  نیا  دش .] دهاوخ  فاحجا  ناشقح  رد   ] دنراذگب ناوتان  ار  اهنآ  رگا  هک  دنکانمیب  دوخ  نادنزرف  هب  تبسن  هک  هنوگ 
نادـنزرف دـسر  ارف  ناشگرم  نوچ  هک  نانآ  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  دـنهدن . ار  ماـتیا  هب  تناـها  هزاـجا  دوخ  هب  اـت  دـننک  مّسجم 

دیاب دنوش ، دوبان  شیوخ  تسرپرس  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  ناشنادنزرف  نانآ  زا  سپ  دنسرتیم  تشاذگ و  دنهاوخ  اج  هب  دوخ  زا  یناوتان 
. دنراد اور  یمتس  ملظ و  نارگید  نامیتی  هرابرد  هک  نیا  زا  دنسرتب  ادخ  زا 

. دنهد رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  یکین  هب  دنیوگب و  نامیتی  اب  عرش  قفاوم  نخس  ًادیِدَس و  ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َو 
: دیامرفیم هدرک و  دیدهت  ار  میتی  لام  ناگدنروخ  دنوادخ  دعب  هیآ  رد 

، دنرادیم اور  متس  اهنآ  هب  دنروخیم و  ار  میتی  لام  متس  هار  زا  هک  يرادرکدب  ناتسرپرس  نارواد و  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دوشیم شتآ  زا  رپ  ناشیاهمکش 

سپ دـناشکیم . شتآ  يوس  هب  ار  هدـنروخ  لمع  نیا  اریز  تسا  میتی  لام  ندروخ  شتآ ، ندروخ  زا  روظنم  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اـمَّنِإ 
. دروخیم شتآ  ییوگ  تقیقح  رد 

559 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ایلص اهالـصی  رانلا  یلـص  دوشیم : هتفگ  تسا ، هدش  هتخورفارب  ندینازوس  يارب  هک  دنوشیم  یـشتآ  راتفرگ  يدوزب  ًاریِعَـس و  َنْوَلْـصَیَس  َو 
. تسا هدش  تئارق  زین  نولصیس » و  . » تخادنا شتآ  هب  ار  وا  ادخ  ینعی  رانلا  هَّللا  هالصأ  و  دیشچ ، ار  شتآ  ترارح  ینعی 

559 ص : هیآ 11 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِْهیََوبَِأل َو  ُفْصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی 
ِدَْعب ْنِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل 

(11  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو 

559 همجرت :

ود  ) امـش نادنزرف  رگا  دشاب و  رتخد  ود  مهـس  هزادنا  هب  رـسپ  يارب  ثاریم ) زا   ) هک دنکیم  شرافـس  ناتنادـنزرف  هرابرد  امـش  هب  دـنوادخ 
ردپ يارب  تسوا و  نآ  زا  ثاریم ) زا   ) یمین دـشاب  هدوب  یکی  رگا  تساهنآ و  نآ  زا  ثاریم  مّوس  ود  دـشاب  هدوب  رتخد  ود  زا  شیب  رتخد و )
اهنت دشاب و  هتـشادن  يدنزرف  رگا  دشاب و  هتـشاد  يدنزرف  رگا  تسا  ثاریم  مشـش  کی  مادک  ره  تسا ) هتفر  ایند  زا  هک  یـسک   ) وا ردام  و 
مـشش جـنپ  و   ) دربیم مشـش  کی  شردام  دـشاب  هتـشاد  یناردارب  وا  رگا  تسا و  مّوس  کـی  وا  رداـم  يارب  دـنرب ، ثرا  وا  زا  رداـم  ردـپ و 

ناردپ و دینادیمن  امـش  تسا - نید  يادا  زا  دعب  و  تسا ، هدرک  وا  هک  تسا  یتّیـصو  ماجنا  زا  دعب  اهنیا ) همه  ( ) تسا ردپ  يارب  هدنامیقاب 
(11 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  تسا و  یهلا  هضیرف  نیا  دنرتدنمدوس - امش  يارب  کیمادک  ناتنادنزرف  ناردام و 

560 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

560 ص : ریسفت ... :

. بجاو تسا و  رما  ناحبس  يادخ  ّتیصو  اریز  دنادیم ، بجاو  امش  رب  دنکیم و  رما  امش  هب  ادخ  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی 
: دیامرفیم هداد و  حرش  هدرک  نایب  لامجا  روط  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  هاگ  نآ  ناتنادنزرف ، ثاریم  دروم  رد  ْمُکِدالْوَأ  ِیف 

مهـس هک : تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، هدش  فذح  هدوب  مولعم  ریمـض  عجرم  نوچ  هدوب  مهنم  رکذلل  هیآ : ریدـقت  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل 
کی اهنت  ثراو  رگا  یلو  دنشاب  رسپ  کی  رتخد و  ود  ّتیم  هثرو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  رتخد ، ود  مهـس  اب  تسا  ربارب  ثاریم  زا  رـسپ 

ود هکرت  زا  رتخد  ود  مهـس  هک  نیا  رب  لیلد  و  دنربیم ، مهـس  ثرا  ار  لام  مّوس  ود  دنـشاب  رتخد  ود  اهنت  هچنانچ  ار و  لام  همه  دـشاب  رـسپ 
: دشابیم دعب  هلمج  تسا ، مّوس 

، دوبن دربب  ثرا  اهنآ  اب  هک  يدرم  دـندوب و  رتخد  ود  زا  رتشیب  ود و  رب  ثرا  نانز  رگا  ینعی  َكََرت  اـم  اـُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاـِسن  َّنُک  ْنِإَـف 
. تسا هکرت  موس  ود  اهنآ  يارب 

مولعم دوب ، ثاریم  دروم  رد  هیآ  نوچ  تسا و  هدماین  نایم  هب  وا  زا  يرکذ  هیآ  رد  دـنچ  ره  ددرگیم ، رب  تیم  هب  كرت »  » رد رتتـسم  ریمض 
. تسا ّتیم  هدراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یلام  هک  یسک  تسا 

ود رتخد  کی  دوجو  اب  رسپ  اریز  تسا ، رـسپ  کی  مکح  نامه  رتخد  ود  ثرا  مکح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  هلمج 
ار رتخد  ود  ثرا  مکح  نوچ  دنروآیم و  تسد  هب  ار  لام  مّوس  ود  رـسپ  کی  دوجو  اب  زین  رتخد  ود  هک  نانچ  دوشیم  کلام  ار  لام  مّوس 

دلج 1 عماجلا  عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 522زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم هدرک و  نایب  ار  رتخد  ود  زا  شیب  ثرا  مکح  نآ  لابند  هب  درک  رکذ 
زا نانآ  مهـس  دـشاب  هچ  ره  ناشدادـعت  دنـشاب ، رفن  ود  زا  شیب  رب  ثرا  نانز  عمج  رگا  ینعی  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَـف 

رهاوخ ود  مهس  نامه  ثرا 
561 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنربیمن مهس  رادقم  نیا  زا  شیب  تسا و  مّوس  ود  ینعی 
رداـم ردـپ و  ثاریم  رکذ  هب  سپـس  تسوا : نآ  زا  تیم  هکرت  فصن  دـشاب ، رتـخد  کـی  ثراو  رگا  ُفْـصِّنلا و  اَـهَلَف  ًةَدِـحاو  َْتناـک  ْنِإ  َو 

: دیامرفیم هتخادرپ و 
. ّتیم ردام  ردپ و  يارب  ِْهیََوبَِأل  َو 

رـسپ رب  دلو »  » ظفل تسا . هدش  رارکت  لماع  تسا و  هیوبأل  زا  لدب  امهنم  دحاو  لکل  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِکل 
یکی رتخد ، ای  دـشاب  رـسپ  دـنزرف  هاوخ  تسا ، تیم  هکرت  مشـش  کی  ردام  ردـپ و  زا  کـی  ره  يارب  ینعی : دوشیم  قـالطا  ود  ره  رتخد  و 

. رتشیب ای  دشاب 
هداز دنزرف  دنزرف و  لماش  دلو »  » هملک هک  نیا  ظاحل  هب  دشابن ، ياهداز  دنزرف  رتخد و  ای  رسپ و  دنزرف  ّتیم  يارب  رگا  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف 

. دوشیم ود  ره 
. دوب دهاوخ  ردپ  يارب  هّیقب  هک  تسا  نیا  رهاظ  مّوس و  کی  ردام  مهس  دنشاب ، ّتیم  ثراو  ردام  ردپ و  طقف  ُُثلُّثلا و  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو 

نتـشاد رب  هوالع  تیم  هک  دوشیم  هداد  مشـش  کی  ردام  هب  یتروص  رد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  رظن  هب  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف 
ُهَثِرَو َو  ٌدـَلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  رب  فطع  ثحب  دروم  هلمج  اریز  دـشاب ، هتـشاد  مه  ردـپ  رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  اـی  ردارب  ود 

ردپ و دشاب و  هتـشاد  یناردارب  تیم  رگا  ینعی  سدسلا  همألف  هاوبأ  هثرو  ةوخإ و  هل  ناک  نإف  تسا : نیا  شریدقت  تسا و  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ 
ّتیعبت لبق  ام  هرـسک  زا  هزمه  و  تسا ، هدـش  تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  هّمألف » . » تسا مشـش  کی  ردام  مهـس  دنـشاب  وا  ثراو  ود  ره  رداـم 

. تسا هدرک 
زا سپ  میاهتفگ  هک  نانچ  هکرت  میـسقت  ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  اهب » یـصوی   » ٍْنیَد َْوأ  اِهب  یِـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم 
هیآ رد  هچ  رگ  تسا . مّدـقم  ثاریم  تیـصو و  رب  نید  يادا  هک  نیا  رد  تسین  یفـالتخا  و  تـسا ، تـّیم  تیـصو  يارجا  نـید و  تـخادرپ 

ماجنا  زا  سپ  هدش  هتفگ  ییوگ  تسا و  هدمآ  نید  رب  مّدقم  ّتیصو 
562 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب یتلالد  تسا و  زیچ  دنچ  زا  یکی  ای  زیچ  ود  زا  یکی  يارب  وا »  » ظفل و  درک ، میـسقت  ار  ثرا  دیاب  نید ] يادا  ّتیـصو و   ] ود نیا  زا  یکی 
. درادن بیترت 

ایآ دنرتعفان ، امـش  يارب  ناتنادنزرف  ردام و  ردـپ و  زا  کی  مادـک  هک  دـینادیمن  امـش  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدـَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ 
هدرک تیصو  دوخ  يارب  دوخ  لام  زا  یشخب  فرـصم  دروم  رد  هک  یـسک  ینعی  تسا ؟ هدرکن  تیـصو  هک  وا  ای  هدرک  تیـصو  هک  یـسک 

زا تسا  رتشیب  ناتیارب  صخـش  نیا  عفن  دینک  لمع  نادب  دییأت و  ار  وا  تیـصو  هچنانچ  تسا و  هداد  رارق  يورخا  شاداپ  ضرعم  رد  ار  امش 
. تسا هدراذگ  یقاب  امش  يارب  یناوارف  تورث  لام و  هدرکن و  تیصو  هک  یسک 

. تسا ۀضیرف  هَّللا  ضرف  هیآ  ریدقت  و  هدش ، بوصنم  دّکؤم  ردصم  ناونع  هب  ۀضیرف »  » ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف 
هنامیکح هدرک ، بجاو  نآ  زج  اهثاریم و  دروم  رد  هک  ینیناوق  ماکحا و  تساناد و  دوخ  قلخ  حـلاصم  هب  ادـخ  ًامیِکَح  ًاـمِیلَع  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا

562 ص : هیآ 12 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َّنَُهل َو  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  َنیِصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  َنْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
ٌلُجَر َناـک  ْنِإ  َو  ٍْنیَد  َْوأ  اـِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا 

یصُوی ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو  ٌةَأَْرما  َِوأ  ًَۀلالَک  ُثَرُوی 
(12  ) ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًۀَّیِصَو  ٍّراَضُم  َْریَغ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب 

563 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

563 ص : همجرت ... 

، تسامـش نآ  زا  مراهچ  کی  دشاب  اهنآ  يارب  يدنزرف  رگا  دنـشاب و  هتـشادن  يدـنزرف  اهنآ  رگا  تسا ، ناتنانز  ثاریم  فصن  امـش  يارب  و 
رگا دیشاب و  هتـشادن  يدنزرف  رگا  تسامـش  ثاریم  مراهچ  کی  امـش  نانز  يارب  و  اهنآ )  ) نید يادا  دناهدرک و  هک  یتّیـصو  ماجنا  زا  سپ 
هلالک هک  دشاب  هدوب  يدرم  رگا  و  نید ، يادا  دیاهدرک و  هک  یتّیـصو  ماجنا  زا  دعب  تساهنآ ، نآ  زا  متـشه  کی  دشاب  يدنزرف  امـش  يارب 

يردام نارهاوخ  ناردارب و  رگا   ) تسا مشش  کی  مادک  ره  مهـس  دراد ، يرهاوخ  ای  ردارب  هک  ینز  ای  دربیم  ثرا  وا  زا  ردارب ) ای  رهاوخ  )
زا  ) هک نآ  طرش  هب  نید ، يادا  هدش و  هک  یتّیصو  ماجنا  زا  سپ  دنتسه  مّوس  کی  رد  کیرش  اهنآ  دنـشاب  رفن  کی  زا  شیب  رگا  و  دنـشاب )

(12 . ) تسا میلح  اناد و  ادخ  تسادخ و  شرافس  نیا  دنزن ، ررض  اهنآ  هب  نید ) هب  رارقا  ّتیصو و  قیرط 

563 ص : ریسفت ... :

امـش هب  اهنآ  هکرت  فصن  دنـشابن  ياهدازدنزرف  ای  دنزرف  ياراد  ناتنارـسمه  رگا  ٌدـَلَو و  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
. دسریم نارهوش 

رد تسامش ، لام  هکرت  مراهچ  کی  دنـشاب  يرگید  رهوش  ای  امـش  زا  يدنزرف  ياراد  اهنآ  رگا  َنْکََرت و  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف 
فصن زین  نز  مهس  دنشاب  هتشاد  رگیدکی  اب  یبسن  طابترا  هثرو  رگا  هک  روط  نامه  هدش ، هداد  رارق  درم  مهس  فصن  نز  مهس  میـسقت  نیا 
. دوشیم میسقت  نانآ  نایم  يواسم  روط  هب   1 ای 8 /  1 مهس 4 / دشاب  هتشاد  نز  کی  زا  شیب  ّتیم  هک  یتروص  رد  و  تسا ، درم  مهس 

« ثروأ  » زا ای  درجم و  یثالث  و  ثرو »  » زا ای  ثروی » . » دربیم ثرا  وا  زا  هلالک  هک  دشاب  يدرم  تیم  رگا  ًۀـَلالَک و  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  ْنِإ  َو 
. ّتیم هن  دوب  دهاوخ  ثراو  لجر »  » زا دوصقم  مینادب  دیزم  یثالث  ار  نآ  هک  یتروص  رد  و  تسا ، دیزم  یثالث  و 

: درک نایب  ناوتیم  هیآ  يارب  انعم  ود  نیا ، رب  انب  تسا . ناک »  » يارب ربخ  ۀلالک »  » و لجر »  » يارب تفص  شلعاف ] بیان  لعف و  « ] ثروی »
. دشاب هلالک »  » ّتیم رگا  - 1

564 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب هلالک »  » ثراو رگا  - 2

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  ۀلالک »  » يانعم دروم  رد  و  تسا . نآ  رد  رتتـسم  ریمـض  زا  لاح  ۀلالک »  » و ناک »  » ربخ ثروی »  » تفگ ناوتیم  و 
نارهاوخ و هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  و  دوشیم . هتفگ  هلالک »  » تیم نارهاوخ  ناردارب و  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  اـم  هّمئا  زا 

نیا رب  انب  دنشابیم  اهنت  يردپ  ای  يردپ  يردام و  ناردارب  نارهاوخ و  دناهدش  رکذ  هروس  نیا  رخآ  رد  هک  ییاهنآ  ّتیم و  يردام  ناردارب 
وا دنراد و  يدنواشیوخ  هطبار  ّتیم  اب  تسا ، يدنزرف  يردپ و  هطبار  نامه  هک  يدـنواشیوخ  لصا  هطـساو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هلالک » »
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هملک نیا  هک  تسا  نیا  هلالک »  » يانعم رد  فالتخا  ّتلع  دریگیم و  رب  رد  ار  نآ  دراد و  هطاحا  رس  رب  هک  یجات  دننام  دناهدرک ، هطاحا  ار 
دوخ زا  یناردارب  نارهاوخ و  هکلب  دنزرف  هن  هتشاذگ و  ياج  رب  ردپ  هن  هک  یتّیم  رب  دنزرف و  هن  دشاب و  ردپ  هن  هک  یـسک  رب  تسا و  ردصم 

. دوشیم قالطا  هدراذگ  یقاب 
نم نالف  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هلالک »  » ياراد هک  یثوروم  ای  ثراو  ینعی  تسوا  ثراو  ای  ّتیم  يارب  تفـص  هلالک »  » نیا رب  انب 

. دراد يدنواشیوخ  نم  اب  هک  تسا  یناسک  زا  ینالف  هک  تسا  نیا  روظنم  و  یتبارق »
. دوش هدرب  ثرا  هب  شلام  ياهلالک  نز  ای  ٌةَأَْرما  َِوأ 

. دشاب يردام  رهاوخ  ای  ردارب  ياراد  تیم  ینعی  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو 
مادک ره  دنشاب - درف  هب  رصحنم  هاگ  ره  یّما - ردارب  رهاوخ و  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف 

تروص نیا  رد  دـننکیم . میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  مّوس  کی  دنـشاب ، رفن  کی  زا  رتشیب  رگا  دـنربیم و  مهـس  مشـش  کـی 
. تسا ربارب  ناسکی و  درم  نز و  مهس 

ای تسا  هدرک  ّتیـصو  شلام  مّوس  کی  زا  شیب  هب  ّتیم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشاب ، هثرو  ررـض  هب  دـیابن  ّتیـصو  ینعی  ٍّراَضُم  َْریَغ 
. دشاب ثراو  هب  ندناسر  ررض  شدوصقم  تسین و  شاهمذ  رب  هک  هدرک  ینید  هب  تیصو 

. ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف  هیآ : دننام  تسا ، دّکؤم  ردصم  ۀیصو »  » ِهَّللا َنِم  ًۀَّیِصَو 
565 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 12 ءاسن / )
. تسا هاگآ  دننکیم ، متس  دوخ  هثرو  هب  تبسن  ّتیصو  تقو  رد  هک  یناسک  لمع  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

. تساهنآ يارب  يدیدهت  نیا  و  دنکیمن . باتش  ناراکمتس ، تازاجم  هب  تبسن  ٌمِیلَح 

565 ص : ات 14 ... ] تایآ 13  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا ِصْعَی  ْنَم  َو  ( 13  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت 
(14  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  َُهل  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو 

565 ص : همجرت ... 

زا ییاهغاب  رد  ار  يو  درمـشب ) مرتحم  ار  وا  نیناوق  ياـهزرم  و   ) دـنک تعاـطا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  سک  ره  و  تسا ، یهلا  ياـهزرم  اـهنیا 
(13  ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دننامیم و  نآ  رد  هنادواج  تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  بآ  ياهرهن  هک  دنکیم  دراو  تشهب 

دنام دهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  دنکیم  دراو  یشتآ  رد  ار  وا  دیامن  زواجت  وا  ياهزرم  زا  دنک و  شربمایپ  ادخ و  ینامرفان  هک  سک  نآ  و 
(14 . ) تسا يزیمآ  نیهوت  تازاجم  وا  يارب  و 

565 ص : ریسفت ... :

ییاهزرم دـننام  شنیناوق  ماکحا و  هک  ور  نیا  زا  دـنوادخ  دـش و  رکذ  نامیتی  ثرا و  هرابرد  هک  یتاروتـسد  ماکحا و  هب  تسا  هراشا  َْکِلت 

دلج 1 عماجلا  عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 522زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدیمان  دودح »  » ار اهنآ  دننک ، زواجت  اهنآ  زا  دیابن  نانآ  هتفرگ و  رارق  نیفلکم  يور  شیپ  هک  تسا 
. دشابیم تسا ] عمج  هک   ] نآ يانعم  و  تسا ] درفم  هک  « ] نم  » ظفل رب  هملک  ود  نیا  لمح  رابتعا  هب  نیدلاخ »  » و هلخدی »  » هب ریبعت 

ینامرفان شلوسر  ادـخ و  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  هیآ : زا  دوصقم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ُهَدوُدُـح  َّدَـعَتَی  هلمج 
566 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یسک  اریز  تسا ، رفاک  دنک 

. دنکیمن زواجت  وا  یهاون  رماوا و  تابجاو و  ینعی  یهلا  دودح  همه  زا  رفاک  زج 

566 ص : ات 16 ... ] تایآ 15  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َلَعْجَی َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَـشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتَّاللا  َو 
(16  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  َو  ابات  ْنِإَف  امُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو  ( 15  ) ًالِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا 

566 ص : همجرت ... 

نانآ دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب ، اهنآ  رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوشیم ، انز  بکترم  هک  امـش  ناـنز  زا  یناـسک  و 
(15  ) دهد رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هک  نیا  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ )  ) ياههناخ رد  ار  نانز ) )

( دییامن يراج  اهنآ  رب  ّدح  و   ) دیهد رازآ  ار  اهنآ  دننکیم  تشز )  ) لمع نآ  باکترا  هب  مادقا  و  دنرادن ) رسمه   ) هک ینانز  نادرم و  نآ  و 
(16 . ) تسا نابرهم  ریذپهبوت و  دنوادخ  اریز  دیرذگرد ، اهنآ  زا  دنیامن ، حالصا  ار  دوخ  دننک و  هبوت  یتسارب )  ) رگا و 

566 ص : ریسفت ... :

حرـش دـنوش  مارح  بکترم  هک  ار  یناـسک  رفیک  درک ، ناـیب  ثاریم  حاـکن و  ظاـحل  زا  ار  نادرم  ناـنز و  مـکح  دـنوادخ  هـک  نآ  زا  سپ  ]
. دنوشیم هشحاف  بکترم  هک  يدازآ  نانز  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو  دیامرفیم ]: دهدیم و 

. تسا هدش  هشحاف »  » هب ریبعت  نآ  زا  تسا  رگید  ياهیتشز  زا  شیب  نآ  یتشز  هک  نیا  رطاخ  هب  تسانز و  هشحاف »  » زا دوصقم 
. دیریگب هاوگ  نانآ  يانز ]  ] رب ار  ناناملسم  زا  رفن  راهچ  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْشَتْساَف 

ار  اهنآ  دنداد ، یهاوگ  دهاش  راهچ  رگا  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْسمَأَف  اوُدِهَش  ْنِإَف 
567 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تداهش وا  يانز  رب  هاوگ  راهچ  درکیم و  انز  ینز  هاگ  ره  مالـسا  زاغآ  رد  دسر . ارف  ناشگرم  ات  دینک . سبح  ناتیاههناخ  رد  هشیمه  يارب 
کی ره  راکانز  نز  درم و  هب   ...« » ِیناَّزلا َو  ُۀَِـیناَّزلا  : » هیآ اب  مکح  نیا  سپـس  درپسیم ، ناج  ات  دـندرکیم  سبح  هناخ  رد  ار  وا  دـندادیم ،

. دش خسن  ( 2 رون / « ) دینزب قالش  هبرض  دص 
، دنکیم رود  انز  یتّفعیب و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  جاودزا  روظنم  دـهد . رارق  اهنآ  يارب  یهار  دـنوادخ  هک  نیا  ای  اًلِیبَس و  َّنَُهل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْوأ 

. دوب هدشن  عیرشت  نامز  نآ  ات  هک  تسانز  ّدح  لیبس »  » زا دوصقم  دناهتفگ : و 
اهنآ يارب  ار  هار  دنوادخ  دیریگب ، نم  زا  ار  مکح  نیا  : » دومرف ص )  ) ربمایپ دش  لزان  ِیناَّزلا ...  َو  ُۀَِـیناَّزلا  هیآ : یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 

ره و  دینک ، دیعبت  ار  اهنآ  لاس  کی  دینزب و  قاّلـش  هبرـض  دص  مادک  ره  هب  دـننک ، انز  رگیدـکی  اب  يدّرجم  درم  نز و  هاگ  ره  درک ، نییعت 
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مکح نیا  هیماما ]  ] ام دزن  دـینک ، راسگنـس  دـینزب و  قالـش  هبرـض  دـص  ار  اهنآ  دـندش ، تّفع  یفانم  لـمع  بکترم  ياهویب  درم  نز و  هاـگ 
. دناهدش انز  بکترم  هک  دراد  يریپ  درم  نز و  هب  صاصتخا 

. دینک شنزرس  تّمذم و  ار  اهنآ  امهوذأف  دنوشیم . انز  بکترم  هک  ینز  درم و  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو 
اهنآ رازآ  تیذا و  زا  دـندرک ، حالـصا  ار  دوـخ  لـمع  هداد و  رییغت  ار  ناـشلاح  دـندومن و  هبوـت  رگا  اـمُْهنَع  اوُضِرْعَأَـف  احَلْـصَأ  َو  اـبات  ْنِإَـف 

. تسا هدش  تئارق  زین  نون  دیدشت  هب  ناذلا » . » دیرادرب تسد  نانآ  ندرک  شنزرس  زا  دینک و  يراددوخ 

567 ص : ات 18 ... ] تایآ 17  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِتَْسَیل َو  ( 17  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍۀـَلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  اَـمَّنِإ 
ًاباذَع ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َو ال  َنْآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یَّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُۀبْوَّتلا 

(18  ) ًامِیلَأ
568 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

568 ص : همجرت ... 

نینچ هبوـت  دـنوادخ  دـننکیم . هبوـت  يدوزب  سپـس  دـنهدیم و  ماـجنا  تلاـهج  يور  زا  ار  يدـب  راـک  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت  هبوـت 
(17  ) تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذپیم و  ار  یصاخشا 

هن تسین و  هبوت  مدرک ، هبوت  نآلا  دـیوگیم  دـسرب  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دـنهدیم و  ماجنا  دـب  ياهراک  هک  یناسک  يارب  و 
(18 . ) میاهدرک مهارف  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنوریم . ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  يارب 

568 ص : ریسفت ... :

ناحبـس يادـخ  و  تسا ، مزال  دـنوادخ  رب  نانآ  هبوت  لوبق  ینعی  دریذـپب . ار  یـسک  هبوت  دـنوادخ  هاـگ  ره  تسا  هیلع » هَّللا  باـت   » زا هبوت » »
. تسا هتسناد  بجاو  شیوخ  مرک  لضف و  باب  زا  ار  نآ  نتفریذپ 

اریز دـنهدیم  ماجنا  تهافـس  ینادان و  لاح  رد  ار  دـب  ياـهراک  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت  هبوت  ینعی  تسا ، لاـح  عضوم  رد  ۀـلاهجب » »
. شناد لقع و  هن  دناوخیم  ارف  تشز  ياهراک  باکترا  هب  ار  ناسنا  توهش  ینادان و 

ساـبع نبا  دـشاب . گرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  و  دـننکیم ، هبوت  یهاـتوک  ناـمز  رد  سپـس  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث 
. دننکیم هبوت  لیئارزع ]  ] توملا کلم  ندش  دراو  زا  شیپ  تسا : هتفگ 
« . ِتائِّیَّسلا َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا   » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َال  َو 

هداد رارق  ناسکی  دزادنایم . ریخأت  هب  گرم  ندیسرارف  تقو  ات  ار  شاهبوت  هک  یسک  اب  دوریم  ایند  زا  رفاک  هک  ار  یـسک  ناحبـس ، يادخ 
. تسا

568 ص : هیآ 19 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َّنُهوُرِشاع َو  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  َّالِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُضْعَت  َو ال  ًاهْرَک  َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(19  ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب 

569 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

569 ص : همجرت ... 

ار اهنآ  دـیربب و  ثرا  اهنآ ) يارب  یتحاران  داجیا  و   ) هارکا يور  زا  ناـنز  زا  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
ماجنا يراکـشآ  تشز  لمع  اهنآ  هک  نیا  رگم  دـینک  کّلمت  رهم ) زا   ) دـیاهتخادرپ اـهنآ  هب  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دـیهدن  رارق  راـشف  تحت 
يزیچ زا  اسب  هچ  دیریگن ) ییادج  هب  میمصت  اروف  ، ) دیتشاد تهارک  یتاهج ) هب   ) اهنآ زا  رگا  دینک و  راتفر  هتسیاش  روط  هب  نانآ  اب  دنهد و 

(19 . ) تسا هداد  رارق  ناوارف  یکین  نآ  رد  دنوادخ  دیراد و  تهارک 

569 ص : ریسفت ... :

مدرم مسر  دـش  لزاـن  راـک  نیا  زا  ناـنآ  یهن  يارب  هیآ  نیا  دنتـشادیم . اور  ناـشنانز  قـح  رد  ار  یمتـس  مـلظ و  هنوـگ  ره  تیلهاـج  مدرم 
نز نیا  هب  نم  تفگیم  دـنکفایم و  شنز  رب  یـسابل  شایلو  ای  رـسپ   ) وا ناکیدزن  زا  یکی  درمیم ، يدرم  هاـگ  ره  هک  دوب  نیا  تیلهاـج 

: هک دش  لزان  هیآ  هاگ  نآ  متسه . نارگید  زا  رتراوازس 
رما نیا  هب  یـضار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیریگب . ثاریم  ناونع  هب  ار  نانز  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  ًاـهْرَک  َءاـسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  ـال 

. دناهدش روبجم  ای  دنتسین و 
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  اهرک )  ) نآ ّمض  فاک و  حتف  هب  اهرک »  » هملک

هدش هتفگ  اهنآ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  و  دنربب ] ثرا  هب  ار  ناشلام  و   ] دنریمب هک  نیا  ات  دـندرکیم  سبح  ار  نانز  ّتیلهاج  مدرم  دـناهتفگ :
راک نیا  هب  هک  یتروص  رد  دـیربب ، ثرا  اهنآ  زا  دـنریمب و  هک  نیا  ات  دـیراذگب  یقاب  دوخ  ّتیجوز  رب  ار  ناـنز  هک  تسین  زیاـج  امـش  يارب 
نیا ات  دندادیمن ] ناشقالط  و   ] دندراذگیم یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ناشنانز  هب  ندناسر  ررض  روظنم  هب  نادرم  زا  یخرب  دنتسین . یضار 

: هدش هتفگ  سپس  دننک . ادف  ناشرهوش  تراسا  زا  ندش  اهر  يارب  ار  دوخ  لام  زا  یتمسق  دنوش  روبجم  هک 
570 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« نهولـضعت ال   » هک تسا  نیا  رتهب  تسا و  نداد  رارق  انگنت  رد  سبح و  ياـنعم  هب  لـضع »  » َّنُهوُُمْتیَتآ اـم  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِـتل  َّنُهُولُـضْعَت  ـال  َو 
هک تسین  اور  زین  دـیربب و  ثرا  نانز  زا  هک  امـش  يارب  تسین  لالح  ینعی  دـشاب ، یفن  دـیکأت  يارب  ـال »  » و اوثرت » نأ   » رب فطع  بوصنم و 

. دینک عنم  جاودزا  زا  ار  اهنآ 
ینابز دب  اب  دننک و  يراددوخ  يرسمه  فیاظو  يادا  زا  ینعی  دنهد ، ماجنا  يراکـشآ  تشز  لمع  هک  نیا  رگم  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ 

اهنز بناج  زا  ترـشاعم  ءوس  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنزادرپب ، شاهداوناـخ  دارفا  وا و  رازآ  ّتیذا و  هب  رهوش  هب  تبـسن  یناـمرفان  و 
نأل ّالإ  نهولـضعت  و ال  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  نیا  رب  انب  دـیتسه . زاجم  نانآ  زا  رهم  ندیـشخب  تساوخرد  ینعی  علخ  هبلاطم  رد  امـش  دـشاب 

. ۀشحافب نیتأی  نأ  تقو  وأ  ۀشحافب  نیتأی 
رتـسبمه وت  اـب  مریذـپیمن و  وت  زا  ار  يدـنگوس  منکیمن و  نیکمت  ار  وت  نم  دـیوگب ، شرهوش  هب  نز  هاـگ  ره  : » دوـمرف ع )  ) قداـص ماـما 

: هدش هتفگ  نانآ  هب  باطخ  دندرکیم ، يراتفردب  نانز  اب  تیلهاج  مدرم  « . 1  » دیامن علخ  ار  نز  نآ  هک  تسا  لالح  درم  رب  موشیمن ،
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هدیدنـسپ راتفگ  راتفر و  هقفن و  میـسقت  رد  فاصنا  وکین ، ترـشاعم  زا  دوصقم  دـینک . ترـشاعم  یکین  هب  اهنآ  اب  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِـشاع  َو 
. تسا

دیریگن و ییادج  هب  میمصت  امـش ، دزن  اهنآ  ندوب  دنیاشوخان  رطاخ  هب  اهنت  دیتسین ، یـضار  اهنآ  اب  تبحاصم  زا  رگا  ینعی  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف 
يزیچ هب  ای  تسا و  رتهدیدنسپ  رتهتسیاش و  امش  نید  يارب  هک  دیشاب  هتـشاد  هارکا  يزیچ  زا  امـش  تسا  نکمم  اریز  دینکن ، هکراتم  اهنآ  اب 

. دشاب امش  نید  نایز  هب  هک  دیشاب  دنمقالع 
__________________________________________________

-1
. اهعلخی نأ  هل  لح  کشارف  نیطوأل  امسق و  کل  ربا  ۀبانج و ال  نم  کل  لستغأ  جوزلل ال  تلاق  اذإ  لاق : ع )  ) قداصلا

571 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

571 ص : ات 21 ... ] تایآ 20  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُهَنوُذُخَْأت  َْفیَک  َو  ( 20  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأت  َأ  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 
(21  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  َو  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُکُضَْعب  یْضفَأ  ْدَق 

571 ص : همجرت ... 

ار نآ  زا  يزیچ  دیاهتخادرپ ، وا  هب  رهم ) ناونع  هب   ) یناوارف لام  دینک و  باختنا  دوخ  رـسمه  ياج  هب  يرگید  رـسمه  دـیتفرگ  میمـصت  رگا 
(20 ( ؟ دیوشیم راکشآ  هانگ  تمهت و  هب  لسوتم  نانز ، رهم  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ایآ  دیریگن ،

ناـمیپ اـهنآ  هتـشذگ ) نیا  زا   ) دیاهتـشاد و لـماک  شزیمآ  ساـمت و  رگیدـکی  اـب  امـش  هک  یلاـح  رد  دـیریگیم  سپ  زاـب  ار  نآ  هنوگچ  و 
(21 ( ؟ دناهتفرگ امش  زا  جاودزا ) ماگنه   ) یمکحم

571 ص : ریسفت ... :

تفع یفانم  لامعا  هب  ار  دوخ  لّوا  رسمه  دنیزگرب ، يرگید  رـسمه  تفرگیم  میمـصت  يدرم  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  مالـسا  زا  شیپ 
رارق مود  رـسمه  رهم  ار  ناـمه  و  ، ] دـنادرگرب شرهوش  هب  تسا  هدرک  تفاـیرد  رهم  ناونع  هب  ـالبق  ار  هچنآ  دوش  رـضاح  اـت  درکیم  مهتم 

: تسا هدومرف  هدرک و  یهن  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  ناحبس  يادخ  دادیم ،]
. دینک رایتخا  رگید  ینز  ياج  هب  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 

. دیاهداد يرایسب  لام  دیهد  قالط  دیتساوخ  هک  ار  ینز  ًاراْطِنق و  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو 
. دیریگن سپ  ار  يزیچ  دیاهداد  وا  هب  هچنآ  زا  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف 

؟ دیریگیم وا  زا  ار  لام  راکشآ  هانگ  ناتهب و  اب  ایآ  ًانِیبُم  ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأت  َأ 
دناهللوعفم ، تفگ  ناوتیم  تسا و  ود  نآ  ندوب  لاح  رب  انب  امثإ »  » و اناتهب »  » بصن

572 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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: دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا  هدوبن  هانگ  باکترا  ندز و  ناتهب  نانآ  دوصقم  دنچ  ره 
[. دشابن سرت  ببس  هب  وا  ندیگنجن  تسا  نکمم  و  « . ] درک يراددوخ  ندرک  گنج  زا  سرت  رطاخ  هب  ینعی  انبج  لاتقلا  نع  دعق  »

: هدش هتفگ  ییوگ  تسا . یباوخمه  تبحاصم و  قح  ظیلغ » قاثیم   » زا روظنم 
. دنتفرگ تخس  ینامیپ  امش  زا  رگیدکی  اب  امش  ندرک  تولخ  نتفرگ و  سامت  اب  اهنآ  ینعی  اظیلغ » اقاثیم  مکنم  هب  نذخأ  «و 

یکین هب  ای  دراد  هگن  یبوخ  هب  ار  نز  هک  ددـنبیم  جاودزا  عقوم  رد  درم  هک  تسا  یناـمیپ  نآ  ظـیلغ » قاـثیم   » زا دوصقم  دـناهتفگ ، یخرب 
. دزاس شیاهر 

ار ناشیا  دنریسا و  امش  تسد  رد  اهنآ  اریز  دیریذپب  یبوخ  هب  ار  نانز  شرافـس  هیـصوت و  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا 
« . 1 « » دیتخاس لالح  شیوخ  رب  ادخ  هملک  اب  دیتفرگ و  یهلا  تناما  ناونع  هب 

572 ص : هیآ 22 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(22  ) ًالِیبَس َءاس  َو  ًاتْقَم  َو  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال 

572 ص : همجرت ... 

، تسا هدش  ماجنا  مکح ) نیا  لوزن  زا  لبق   ) هتـشذگ رد  هک  اهنآ  رگم  دناهدرک ، جاودزا  اهنآ  اب  امـش  ناردـپ  هک  ینانز  اب  دـینکن  جاودزا  و 
(22 . ) دشابیم یتسردان  شور  تسا و  يروآ  رّفنت  تشز و  لمع  راک  نیا  اریز 

572 ص : ریسفت ... :

و زیمآ ) رّفنت  « ) تقم  » ار جاودزا  عون  نیا  یلهاج  مدرم  زا  یخرب  دندرکیم و  جاودزا  دوخ  ردپ  رسمه  اب  هک  دوب  نیا  تیلهاج  مدرم  شور 
دندوب نآ  هرمث  هک  ینادنزرف 

__________________________________________________

-1
. هَّللا ۀملکب  نهجورف  متللحتسا  هَّللا و  ۀنامأب  نهومتذخأ  مکیدیأ  یف  ناوع  نهنإف  اریخ  ءاسنلاب  اوصوتسا  ص :)  ) یبّنلا نع 

573 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب امش  ناردپ  هک  ینانز  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  اتقم ،» و   » هدومرف ناحبس  يادخ  ور  نیا  زا  دندیمانیم ، رّفنت ) دروم  نادنزرف  « ) یتقم »

نانچ تسا  هدش  انثتسا  هتفرگ  تروص  هتشذگ  رد  هک  ییاهجاودزا  َفَلَس » ْدَق  ام  اَّلِإ   » هلمج رد  سپس  دینکن . جاودزا  دناهدرک  جاودزا  اهنآ 
: تسا هدش  انثتسا  رعاش  مالک  رد  مهفویس » نأ  ریغ   » هک

« 1  » بئاتکلا عارق  نم  لولف  نهب  مهفویس  نأ  ریغ  مهیف  بیع  و ال 
جاودزا اهنآ  اب  تشاد ، ناکما  دـناهدوب  ناتناردـپ  نارـسمه  هتـشذگ  رد  هک  یناـنز  اـب  جاودزا  امـش  يارب  نونکا  رگا  تسا : نیا  هیآ  روظنم 

تمرح رب  دیکأت  روظنم  هب  و  دشابیمن . لالح  امـش  رب  هدـش  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  ییاهجاودزا  زج  تسین و  نکمم  نآ  ماجنا  یلو  دـینک ،
: دیامرفیم لمع  نیا 
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. تسا تشز  رایسب  ادخ  نید  رد  یلمع  نینچ  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ 
. تسا رّوصت  لباق  ریغ  ّدح و  زا  شیب  نآ  یتشز  و  تسا . يدرمناوج  زا  رود  روفنم و  تشز و  ینعی  ًاتْقَم : َو 

. تسا يدب  تسردان و  شور  تشز ، دساف و  جاودزا  نیا  ینعی  اًلِیبَس  َءاس  َو 

573 ص : هیآ 23 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَنْعَـضْرَأ  ِیتـَّاللا  ُمُُکتاـهَّمُأ  َو  ِتْخُأـْلا  ُتاـَنب  َو  ِخَأـْلا  ُتاـَنب  َو  ْمُُکتـالاخ  َو  ْمُُکتاَّمَع  َو  ْمُُکتاوَـخَأ  َو  ْمُُکتاـَنب  َو  ْمُُکتاـهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَـمِّرُح 
الَف َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتَّاللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتَّاللا  ُمُُکِبئابَر  َو  ْمُِکئاـِسن  ُتاـهَّمُأ  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ 

(23  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ْمُْکیَلَع  َحانُج 
__________________________________________________

. ]...[ تسا هتسکش  وجگنج  ياههورگ  هبرض  زا  ناشیاهریشمش  هبل  هک  نیا  زج  موق ، نآ  رد  یبیع  تسین  - 1
574 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

574 ص : همجرت ... 

امـش و رهاوخ  نارتـخد  ردارب و  نارتـخد  اـههلاخ و  اـههّمع و  نارهاوخ و  ناـتنارتخد و  ناـتناردام و  اـب ] حاـکن   ] امـش رب  تسا  هدـش  مارح 
زا دناهتفای ، شرورپ  امش  ناماد  رد  هک  ناترـسمه  نارتخد  رـسمه و  ناردام  امـش و  یعاضر  نارهاوخ  دناهداد و  ریـش  ار  امـش  هک  یناردام 

و  ) درادن و یعنام  امـش  يارب  اهنآ ) نارتخد   ) دیاهدرکن شزیمآ  نانآ  ناردام  اب  رگا  سپ  دیاهتـشاد  یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینارـسمه ،
هچنآ رگم  رهاوخ  ود  نایم  دینک  عمج  هک  امش ) رب  تسا  مارح  زین   ) و اههدناوخ ) رسپ  هن   ) دنتسه امـش  لسن  زا  هک  ناتنارـسپ  نارـسمه  زین )

(23 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هدش  عقاو  هتشذگ  رد 

574 ص : ریسفت ... :

امـش رب  تسا  مارح  هدوـمرف  هک  نیا  زا  دریگیمن و ] قـّلعت  ءیـش  تاذ  هب  تمرح   ] اریز تسا ، ناـنز  نـیا  اـب  جاودزا  تـمرح  هـیآ  دوـصقم 
تمرح هتیم »  » میرحت زا  نآ و  برـش  تمرح  رمخ  میرحت  زا  هک  نانچ  تسا . مارح  امـش  رب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  دوشیم  هدـیمهف  ناـتناردام 

. دوشیم هدیمهف  نآ  ندروخ 
رتخد و مکتانب »  » رد نارتخد  اب  جاودزا  تمرح  هک  نانچ  دوشیم  نآ  زا  رتالاب  تاقبط  يردـپ و  يرداـم و  هّدـج  لـماش  ْمُُکتاـهَّمُأ »  » هلمج

. دوشیم لماش  زین  ار  اهنآ  يدعب  ياهلسن  نادنزرف  رسپ و  رتخد  رتخد و  رتخد 
. دنشاب ردام  ردپ و  کی  زا  ای  ردام  کی  ای  ردپ  کی  زا  ناسنا  اب  هک  تسا  ینارهاوخ  اب  جاودزا  تمرح  نمضتم  هلمج  نیا  ْمُُکتاوَخَأ  َو 

همع ای  يردـپ  همع  هچ  دوشیم ، لماش  دـشاب ، تدالو  قیرط  زا  یبسن و  اهنآ  اب  وا  طابترا  هک  ار  ردـپ  نارهاوخ  مامت  هّمع ] عمج  « ] تامع »
. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  دشاب ، يردام 

575 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای يردـپ  هلاخ  هچ  دوشیم ، لماش  دـشاب  تدالو  قیرط  زا  یبسن و  اهنآ  اـب  وا  طاـبترا  هک  ار  رداـم  نارهاوخ  ماـمت  هلاـخ ] عمج  « ] تـالاخ »
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. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  دنشاب ، يردام 
هچ دوشیم ، لـماش  يرداـم  اـی  دنـشاب  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هچ  ار  رهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  ماـمت  ِتْخُأـْلا  ُتاـَنب  َو  ِخَأـْلا  ُتاـَنب  َو 

. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  نانآ  نادنزرف  نارتخد  ای  دنشاب  ناشدوخ  نارتخد 
رکذ ار  یببس  مراحم  لاعتم  يادخ  سپـس  تسا ، مارح  اهنآ  اب  جاودزا  و  دنمرحم ، ناسنا  اب  بسن  هار  زا  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسد  تفه  نیا 

: هدومرف هدرک و 
اریز تسا ، هدـیمان  ردام  دـناهداد  ریـش  ناسنا  هب  هک  ار  یناـنز  نآرق  دـنهدیم ، ریـش  ار  امـش  هک  ینارداـم  ْمُکَنْعَـضْرَأ و  ِیتاَّللا  ُمُُکتاـهَّمُأ  َو 

: تسا هدومرف  هدیمان و  رهاوخ  تسا  هدروخ  ریش  ناتسپ  کی  زا  اهنآ  اب  ناسنا  هک  ار  ینانز  هک  نانچ  دشابیم ، بسن  هلزنم  هب  یگراوخریش 
دج و وا  ردام  ردپ و  كدوک و  نآ  ردپ  هداد  ریش  ار  ياهّچب  هک  ینز  رهوش  نیا  رب  انب  امـش . یعاضر  نارهاوخ  ِۀَعاضَّرلا و  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ  َو 
- نآ زا  دـعب  ای  دنـشاب  هدـمآ  ایند  هب  عاضر  زا  شیپ  هچ  دراد - نز  نآ  ریغ  زا  هک  ینادـنزرف  هدـمآ و  باـسح  هب  وا  هّمع  شرهاوخ  هّدـج و 
زا هک  ینادنزرف  وا و  ییاد ] شردارب  و   ] هلاخ شرهاوخ  هدج و  هداد  ریش  ار  هچب  هک  ینز  ردام  دنشابیم و  لفط  نآ  يردپ  ردارب  رهاوخ و 

ردارب و دـشاب  هتـشاد  رهوش  نیا  ریغ  زا  ینادـنزرف  نز  نآ  رگا  دـنوشیم و  بوسحم  وا  يرداـم  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  دراد  رهوـش  نیا 
. دوب دنهاوخ  لفط  يردام  رهاوخ 

« دنوشیم مارح  زین  یگراوخ  ریش  هار  زا  دنوشیم  مارح  ناسنا  رب  بسن  هار  زا  هک  یناسک  مامت  : » دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
دنکیم تلالد  ثیدح  نیا  « . 1»

__________________________________________________

-1
. بسّنلا نم  مرحی  ام  عاضّرلا  نم  مرحی 
576 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دیامرفیم سپس  تسا . هدش  هدرمش  مارح  زین  یگراوخ  ریش  هار  زا  هدیدرگ  مارح  يدنواشیوخ  هار  زا  هک  یهورگ  تفه  هک  نیا  رب 
نیا زا  معا  دـشاب و  شردـپ  ردام  ای  شردام  ردام  ای  نز  دوخ  ردام  هک  نیا  زا  معا  تسا ، مارح  زین  نز  ردام  حاکن  ینعی  ْمُِکئاِسن  ُتاـهَّمُأ  َو 

هتـشاد لابند  هب  یـشزیمآ  دـقع  نیا  هک  نیا  زا  معا   ] دوشیم مارح  شرتخد ، دـقع  دّرجم  هب  نز  ردام  دـشاب . وا  یعاضر  ای  یبسن  رداـم  هک 
[. هن ای  دشاب 

دنمارح و امش  رب  دنتسه ، امش  تیبرت  نامض و  رد  دنشابیم و  رگید  نارهوش  زا  هک  ناتنارـسمه  نارتخد  ْمُکِروُجُح و  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو 
نز نآ  يدـعب  رهوش  هک  تسا  نیا  هدـش  هدـیمان  هبیبر »  » ای بیبر » ، » دراد يرـسپ  اـی  رتخد  شایلبق  رهوش  زا  هک  ینز  دـنزرف  هک  نیا  تلع 

رتخد وا و  رتخد  رتخد  نز و  رتخد  رطاخ  نیمه  هب  و  دـهدیم ، رارق  یتسرپرـس  تیبرت و  تحت  دوخ  دـنزرف  لـثم  ار  نز  رـسپ  رتخد و  اـبلاغ 
. دنمانیم هبیبر  ار  اهنیا  همه  اریز  تسا . مارح  رهوش  رب  شرسپ 

ردام اب  هک  تسا  مارح  صخش  رب  یعقوم  هبیبر  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  مکبئابر »  » هب تسا  ّقلعتم  هلمج  نیا  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم 
اهیلع ینب  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، عامج  زا  هیانک  اج  نیا  رد  لوخد  دشابیمن . مارح  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هدرک  شزیمآ  وا 
يانعم هب  نهب » متلخد   » نیا رب  انب  تسا ،] هدرک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  درم  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ریبعت  ود  ره  و  « ] باجحلا اهیلع  برـض  و 

. دشابیم هیدعت  يارب  ءاب »  » تسا و رتسلا » نهومتلخدأ  »
و توهـش و ...  يور  زا  سمل  ندرک ، نایرع  لثم  دـشابیم  عامج  هلزنم  هب  هک  تسا  ییاهراک  عامج و  يانعم  هب  لوخد  هفینح ، وبا  رظن  هب 

. تسا نیمه  زین  ام  بهذم 
هدناوخ رسپ  هک  یناسک  رسمه  یلو  تسا ، مارح  امش  رب  امش  یبلص  نادنزرف  رسمه  اب  جاودزا  ینعی  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو 
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. درک جاودزا  دوب ] وا  هدناوخ  رـسپ  هک   ] هثراح نب  دـیز  هقّلطم  رـسمه  شجح  رتخد  بنیز  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسین . مارح  دنتـسه  امش 
577 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زین جاودزا و  دـقع  رد  رهاوخ  ود  نایم  دـینک  عمج  هک  امـش  رب  تسا  مارح  ینعی  تسا ، عفر  ّلحم  رد  هلمج  نیا  ِْنیَتْخُأـْلا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو 
. دوش کلام  دنرهاوخ ، همه  اب  هک  ار  زینک  ود  دناوتیم  درف  کی  هتبلا  دنشاب ، رهاوخ  رگیدکی  اب  هک  زینک  ود 

هدنزرمآ و ادخ  ًامیِحَر : ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  دنوادخ : هدومرف  لیلد  هب  دیوشیمن ، هذخاؤم  تسا  هتشذگ  هچنآ  رب  امش  یلو  َفَلَـس  ْدَق  ام  اَّلِإ 
. تسا نابرهم 

تهج و ره  زا  اهنآ  اب  جاودزا  اریز  دنمانیم ، « 1 « » تامهبم  » تسا عونمم  هشیمه  يارب  اهنآ  اب  جاودزا  ببس  ای  بسن  قیرط  زا  هک  ار  ینانز 
. تسا مارح  ینامز  ره  رد 

، درکیم توالت  ار  هیآ  نیمه  تسا و  هدرک  مارح  ببس  هب  ار  هورگ  تفه  بسن و  هب  ار  نانز  زا  هورگ  تفه  دنوادخ  تفگیم : سابع  نبا 
: تسا نیا  متفه  تفگیم  سپس 

(. 22 ءاسن / « ) دینکن حاکن  دناهدرک ، جاودزا  اهنآ  اب  ناتناردپ  هک  ینانز  اب   » ِءاسِّنلا َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال 
__________________________________________________

هک نیا  تلع  و  دـشاب . هتخیماین  وا  گنر  اب  يرگید  ياـهگنر  هک  گـنر  کـی  تسا  یناویح  روظنم  هدـش و  هتفرگ  میهب »  » زا هملک  نیا  - 1
ج 5 نایبلا ، عمجم  ریـسفت  همجرت   ) درادـن دوجو  اهنآ  دروم  رد  جاودزا  تیّلح  يارب  ياهطقن  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  تامهبم »  » ار ناـنز  نیا 

(. ص 96
579 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 147  ات  هیآ 24  ءاسن  هروس  مجنپ  ءزج 
581 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

578 ص : هیآ 24 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنیِِحفاسُم َْریَغ  َنِینِـصُْحم  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َباتِک  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َّالِإ  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو 
(24  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَضیِرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 

581 ص : همجرت ... 

رگید نانز  هتـشاد و  رّرقم  امـش  رب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  اهنیا  دـیاهدش . کلام  هک  ار  اهنآ  رگم  تسا ) مارح  امـش  رب   ) رادرهوش نانز 
انز زا  دیـشاب و  نمادـکاپ  هک  یلاـح  رد  دـینک ، راـیتخا  ار  اـهنآ  دوـخ  لاوـما  اـب  هک  تسا ، لـالح  امـش  يارب  دـش ) هتفگ  هک   ) اـهنیا زا  ریغ 

قفاوت رگیدـکی  اب  هچنآ  هب  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  دـیزادرپب و  تسا  بجاو  ار  اـهنآ  رهم  دـینکیم  هعتم  هک  ار  یناـنز  دـییامن و  يراددوخ 
(24 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  رهم ، نییعت  زا  دعب  دیاهدرک ،

581 ص : ریسفت ... :
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. دنتسه مارح  امش  رب  دنراد  رهوش  هک  ینانز  ینعی  تسا  هدش  تئارق  داص  حتف  هب  هیآ  نیا  رد  تانصحملا »  » هملک
امش رب  دنراد  رهوش  هک  نیا  اب  اهنآ  اب  جاودزا  دنتسه . رهوش  ياراد  رفک  نیمزرس  رد  دناهدش و  ریسا  هک  ینانز  رگم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ 

. تسا لالح 
582 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: هیآ ریدقت  هدوب و  دیکأت  يارب  و  بوصنم ]  ] ردصم باتک »  » ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َباتِک 
ادخ لالح  سپ  هتخاس  نّیعم  امش  يارب  دنوادخ  تسا  مارح  امـش  رب  هچنآ  لالح و  امـش  رب  هچنآ  ینعی  تسا  اباتک  مکیلع  کلذ  هَّللا  بتک 

. دینک لمع  نآ  هب  دینادب و  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار 
لحأ  » هک یناسک  هداد و  بصن  ار  هَّللا » باتک   » هک يرّدـقم  لعف  رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِـحُأ  َو 

. دناهتسناد مکیلع » تمّرح   » رب فطع  ار  نآ  دناهدرک ، تئارق  لوهجم  هغیص  هب  مکل »
ار یحاکن  ناتلاوما  هلیـسو  هب  ات  هدـش  نایب  امـش  يارب  تسا  مارح  اـی  لـالح و  هچنآ  تسا : نیا  هلمج  ياـنعم  تسا و  هل  لوعفم  اوغتبت » نأ  »

ریدقت رد  اوغتبت »  » لوعفم نیا  رب  انب  دیزادرپب . زینک ] دروم  رد   ] ندـیرخ ای  و  دازآ ] نز  دروم  رد   ] رهم تباب  ار  یلوپ  نآ  رد  هک  دـینک  بلط 
. تسا مکلذ » ءارو  ام   » زا لدب  اوغتبت » نأ   » تفگ ناوتیم  و  تسا .

زا سفن  ندرک  ظفح  ندوب و  نمادکاپ  تّفع و  يانعم  هب  ناصحا »  » نآ ردصم  راکانز . ریغ  نمادکاپ و  نانز  ینعی  َنیِِحفاسُم  َْریَغ  َنِینِصُْحم 
. دنتسه ناگدننک  جاودزا  نینصحم »  » زا دوصقم  هدش : هتفگ  تسا . مارح  لعف  رد  عوقو 

دنتـسه و نانز  ام »  » زا روظنم  دـیهدب . ار  ناشرهم  سپ  نهروجأ  نهوتآف  دـیدرک . تّذـل  بسک  اهنز  زا  هاـگ  ره  َّنُْهنِم و  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف 
. ددرگیم رب  َّنُهَروُجُأ » َّنُهُوتآَف   » هب انعم  رد  و  ام »  » هب ظفل  رد  هب »  » ریمض

نّیعم تّدـم  رهم و  نآ  رد  هک  تسا  هعتم )  ) عطقنم دـقع  روظنم  دـنیوگ : نیعباـت  زا  یهورگ  دوعـسم و  نبا  ریبج و  نب  دیعـس  ساـبع و  نبا 
. تسا نیمه  ع )  ) هّمئا بهذم  و  دوشیم .

امف : » دناهدرک تئارق  ناشیا  هک ] هدش  لقن  دنیاهنآ  زا  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  بعک ، نب  یبا  هک  هباحـص  زا  یتعامج  زا  ]
، دیزادرپب ار  ناشترجا  دیاهدروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  هعتم  دقع  اب  هک  ار  ینانز  ینعی  نهروجأ » نهوتآف  یمـسم  لجأ  یلإ  نهنم  هب  متعتمتـسا 

. دوشیم بجاو  رهم  مامت  دقع  ندش  يراج  اب  هعتم  حاکن  رد  اهنت  و  هدش ، بجاو  دقع  دوخ  اب  نآ  تخادرپ  و 
583 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار دقع  هک  دینک  قفاوت  رگیدکی  اب  هعتم » دقع   » تّدـم نتفای  نایاپ  زا  سپ  رگا  ینعی  ِۀَـضیِرَْفلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَـضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
. تسین امش  رب  یهانگ  دینک  دیدجت 

ظوفحم مدرم  باسنا  لاوما و  نآ  هلیـسو  هب  هک  ار  حاکن  دقع  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  تساناد و  دنوادخ  ًامیِکَح  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا هدرک  بجاو  دنامیم ،

583 ص : هیآ 25 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکُضَْعب ْمُِکنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  َو 
َْنیَتَأ ْنِإَف  َّنِصْحُأ  اذِإَف  ٍنادْـخَأ  ِتاذِـخَّتُم  َو ال  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَـف  ٍضَْعب  ْنِم 
(25  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ِباذَْعلا  َنِم  ِتانَصْحُْملا  یَلَع  ام  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَشِحاِفب 
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583 ص : همجرت ... 

دیراد رایتخا  رد  هک  ینامیا  اب  ناگدرب  زا  نمادکاپ  نانز  اب  دنناوتیم  دنرادن ، نامیا  اب  نمادـکاپ  دازآ )  ) نانز اب  جاودزا  ییاناوت  هک  اهنآ  و 
. دننک جاودزا 

ناشدوخ هب  ار  نانآ  رهم  دییامن و  جاودزا  نانآ  نابحاص  هزاجا  هب  نانآ  اب  دیرکیپ و  کی  ياضعا  یگمه  و  تسامـش ، نامیا  هب  هاگآ  ادخ 
« هنصحم  » هک یتروص  رد  و  دنریگب ، یناهنپ  تسود  هن  دنوش و  راکشآ  روط  هب  انز  بکترم  هن  دنشاب  نمادکاپ  هک  نیا  رب  طورـشم  دیهدب ،
هک تساهنآ  يارب  نازینک ) اب  جاودزا   ) هزاجا نیا  تشاد ، دنهاوخ  ار  دازآ  نانز  تازاجم  فصن  دنوش  تّفع  یفانم  لمع  بکترم  دنشاب و 

(25 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  تسا و  رتهب  امش  يارب  دینک  يراددوخ  رگا  دنشاب و  تمحز  رد  ادیدش  یسنج ) هزیرغ  رظن  زا  )
584 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

584 ص : ریسفت ... :

ییاناوت دـنرادن و  يدایز  تورث  هک  یناسک  ینعی  تسا  لام  يدایز  ینوزف و  يانعم  هب  لوق ] نزو  رب  « ] لوط  » اـًلْوَط ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  َو 
. دننک جاودزا  دازآ  نانز  اب  دنناوتب  هک  تسین  يّدح  رد  نانآ  یلام 

هّجوتم هیآ  نیا  رد  باطخ  دننک . جاودزا  دیراد  رایتخا  رد  امش  هک  ینازینک  زا  یکی  اب  دیاب  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف 
. تسا ناناملسم 

. دنراد فالتخا  امش  اب  نید  رد  هک  ناملسم  ریغ  نازینک  اب  هن  دننک  جاودزا  ناملسم  نازینک  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  مکتایتف ، نم 
زا زینک  کی  نامیا  اسب  هچ  يرگید ، هب  تبـسن  امـش  زا  کـی  ره  ناـمیا  ناـصقن  يرترب و  هب  تسا  رتهاـگآ  دـنوادخ  ْمُِکناـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

شزرا و كالم  ار  نامیا  رد  يرترب  هک  تسا  مزال  امـش  رب  سپ  دـشاب . درم  زا  لـضفا  شناـمیا  رد  نز  دـشاب و  رترب  دازآ  نز  کـی  ناـمیا 
. ار بسن  لصا و  رد  یگرزب  هن  دینادب  رابتعا 

زا نیا  رب  انب  دـیتسه ، نید  کی  عبات  نامیا و  لها  همه  امـش  اریز  دـیراد  بساـنت  رگیدـکی  اـب  ناـتناگدرب  امـش و  ینعی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب 
. دینکن يراددوخ  نازینک  اب  جاودزا 

هزاجا اب  نامیا  اب  نازینک  اب  ینعی  ددرگیم ، رب  تایتف »  » هب نهوحکناف »  » رد ریمـض  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَـف 
هب ار  ناشرهم  هک  تسا  نیا  نهوتآ » و   » زا روظنم  دیزادرپب . اهنآ  هب  ندناسر  ررـض  ریخأت و  نودب  ار  ناشرهم  دـینک و  جاودزا  ناشنابحاص 

. تسا هدش  فذح  فاضم  تسا و  نهیلاوم  اوتأف  هیآ ، ریدقت  و  دنتسه ، ناشنازینک  رهم  کلام  اهنآ  اریز  دیزادرپب ، ناشنابحاص 
(. دینک جاودزا   ) دننکیم يراددوخ  ناهنپ  راکشآ و  يانز  زا  هدوب و  نمادکاپ  هک  اهنآ  اب  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَصُْحم 

اذِإَف دـنریگیم ) یناهنپ  تسود  هن  و  . ) دراد طابترا  اهنآ  اب  یناهنپ  ناـسنا  هک  تسا  یناتـسود  ياـنعم  هب  نادـخأ »  » ٍنادْـخَأ ِتاذِـخَّتُم  ـال  َو 
هلمج  يانعم  هدرک  تئارق  داص ] رسک  و   ] هزمه ّمض  هب  هک  یسک  َّنِصْحُأ 

585 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تئارق داص ] و   ] هزمه حتف  هب  هک  یـسک  و  دنروآرد . دوخ  جاودزا  هب  ار  اهنآ  ناشنارهوش  و  دـنوش ، جـیوزت  نازینک  هک  یماگنه  تسا : نیا 

ظفح ار  دوخ  تفع  ندرک ، جاودزا  اب  نمادـکاپ  نازینک  هاگ  ره  ینعی  دـناهتفگ : و  دـنروایب . مالـسا  هک  یماگنه  تسا : نیا  شیانعم  هدرک 
. دندرک

. دننک انز  رگا  ینعی  ٍۀَشِحاِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف 
زا روظنم  درک . يراج  نازینک  رب  تسا  هنایزات  هاـجنپ  هک  ار  دازآ  ناـنز  دـح  فصن  دـیاب  ِباذَْـعلا  َنِم  ِتانَـصْحُْملا  یَلَع  اـم  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف 
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« دننک هدهاشم  نانمؤم  زا  یعمج  ار  راکدـب  ود  نآ  تازاجم  دـیاب  و   » امَُهباذَـع ْدَهْـشَْیل  َو  تسا : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسانز  دـح  باذـع 
(. 2 رون / )

نانآ ندرک  راسگنـس  دـناهدش  تفع  یفانم  لـمع  بکترم  هک  ینمادـکاپ  نازینک  تازاـجم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  زا 
. دشابیمن فیصنت  لباق  مجر »  » اریز تسین ،

. دناشکب تیصعم  هانگ و  هب  ار  اهنآ  توهش  نایغط  دنسرتب  هک  تسا  یناسک  يارب  نازینک  اب  حاکن  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ 
رثا رب  هرابود  مایتلا ، يدوبهب و  زا  سپ  ینعی  هدـش  هتـسکش  البق  هک  تسا  یناوختـسا  نتـسکش  زاب  ینعم  هب  لصا  رد  طلغ ] نزو  رب  « ] تنع »

اهجنر رد  هراعتسا  لیبس  رب  تنع »  » لیلد نیمه  هب  و  تسا ، روآ  جنر  كاندرد و  رایسب  یگتسکش  عون  نیا  تسا  یهیدب  دنکـشب . ياهثداح 
. درادن دوجو  ندشانز  بکترم  زا  رتگرزب  ینایز  و  تسا ، هدش  لامعتسا  اسرف  تقاط  ياهنایز  و 

. تسامش دوس  هب  دوشن ، هدولآ  هانگ  هب  ناتناماد  هک  اجنآ  ات  نازینک  اب  جاودزا  زا  ندرک  يراددوخ  ینعی  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو 

585 ص : ات 28 ... ] تایآ 26  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ُدیُِری  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  ( 26  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
(28  ) ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  ( 27  ) ًامیِظَع ًْالیَم  اُولیِمَت  ْنَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی 

586 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

586 ص : همجرت ... 

يربهر ناینیشیپ  حیحص )  ) ياهتّنس هب  و  دزاس ، راکشآ  امش  يارب  ار ) یتخبشوخ  تداعـس و  ياههار  اهروتـسد  نیا  اب   ) دهاوخیم دنوادخ 
(26  ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دزاس و  كاپ  هانگ  زا  ار  امش  و  دنک ،

(27  ) دیوش فرحنم  یلکب  امش  دنهاوخیم  دنتاوهش  وریپ  هک  اهنآ  اما  دیامن ) كاپ  یگدولآ  زا  و   ) دشخبب ار  امش  دهاوخیم  ادخ 
. تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا ، و  دنک ، کبس  امش  رب  ار  راک  نآ ) دننام  نازینک و  اب  جاودزا  هب  طوبرم  ياهروتـسد  اب   ) دهاوخیم ادخ 

(28)

586 ص : ریسفت ... :

رب دـیکأت  يارب  کل » ابأ  ال   » هلمج رد  هک  نانچ  تسا  هدـش  هدوزفا  نییبت  هدارا  رب  دـیکأت  يارب  مال  تسا و  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  هیآ : لـصا 
نایب تسامـش  حلاصم  زا  هدنام و  هدیـشوپ  امـش  رب  ار  هچنآ  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا . هدش  هدوزفا  مال  بأ »  » هفاضا

. دنک
اهنآ هب  ات  دنک  تیاده  قح  ناوریپ  ناربمایپ و  ینعی  ناتناینیـشیپ  ياهتنـس  هب  ار  امـش  دهاوخیم  دنوادخ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو 

. دینک ادتقا 
. دریذپب ار  امش  هبوت  ْمُْکیَلَع و  َبُوتَی  َو 

. دیامن تیوقت  امش  رد  ار  هبوت  ياههزیگنا  دنک و  هبوت  هب  قفوم  ار  امش  هک  تسا  نیا  دنوادخ  هدارا  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو 
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. دننکیم يوریپ  شیوخ  سوه  اوه و  زا  دنلطاب و  لها  هک  اهنآ  ِتاوَهَّشلا و  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  َو 
زا رتگرزب  یفارحنا  اریز  دـنزاس ، فرحنم  تسار  هار  زا  ار  امـش  شیوخ  قفاوت  تدـعاسم و  کمک و  اب  دـنهاوخیم  ًامیِظَع  اًْـلیَم  اُولیِمَت  ْنَأ 

تسین . تاوهش  زا  يوریپ  اب  تقفاوم 
587 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک ناسآ  امش  رب  ار  راک  رگید  ياهزّوجم  نازینک و  اب ] جاودزا   ] ندرک لالح  اب  دهاوخیم  دنوادخ  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری 
. دنکیمن تمواقم  تعاط  جنر  یتخس و  سفن و  ياوه  ربارب  رد  هدش و  هدیرفآ  فیعض  ناسنا  ًافیِعَض  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو 

587 ص : ات 30 ... ] تایآ 29  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(30  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاران  ِهِیلُْصن  َفْوَسَف  ًاْملُظ  َو  ًاناوْدُع  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ( 29)

587 ص : همجرت ... 

امش تیاضر  اب  هک  دشاب  یتراجت  هک  نیا  رگم  دیروخن ، عورـشمان ) قرط  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(29  ) تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکم . یشکدوخ  و  دریگ ، ماجنا 

ناسآ ادـخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  يدوز  هب  دـهد  ماـجنا  متـس  زواـجت و  يور  زا  ار  لـمع  نیا  سک  ره  و 
(30 . ) دشابیم

587 ص : ریسفت ... :

، رامق ابر ، دـننام  تسا ، هتـسنادن  حابم  ار  نآ  عرـش  هک  تسا  يزیچ  ره  لطاب  زا  روظنم  تسا و  تافّرـصت  ریاـس  لاوما ، ندروخ  زا  دوصقم 
. تقرس ملظ و  تنایخ ،

دـشاب مکنم  ضارت  نع  ةراجت  ةراجتلا  نوکت  نأ  ّالإ  ياـنعم  هب  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  هلمج  نیا  بصن  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ 
تروص نیا  رد  هک  ، ] دـشاب ةراجت » عقت  نأ  الإ   » يانعم هب  هک  تسا  نیا  رب  انب  نآ  عفر  و  تسا ] ناک  يارب  ربخ  ةراجت » تروص  نیا  رد  هک  ]

یهن دریگ ، ماجنا  هلماعم  نیفرط  تیاضر  اب  هک  یتراجت  یلو  تسا : نینچ  هلمج  يانعم  عطقنم و  انثتسا  هجو  ود  ره  رب  انب  و  تسا ] همات  ناک 
تیاضر يانعم  هب  یـضارت »  » دشابیم و ضارت » نع  ةرداص  ةراجت   » هیآ ریدقت  ینعی  تسا  ةراجت »  » يارب تفـص  ضارت » نع  . » تسا هدـشن 

. دناهتسب نامیپ  هلماعم  تقو  رد  هچنآ  هب  تسا  هلماعم  نیفرط 
588 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
. دیوشن هتشک  ات  دیگنجن  دیرادن  ار  نانآ  اب  هلباقم  تردق  هک  یناسک  اب  - 1

. دیتسه حور  کی  دننام  نییآ و  کی  وریپ  امش  اریز  دیشکن ، ار  رگیدکی  دناهتفگ : یخرب  - 2
. دننزیم یشک  دوخ  هب  تسد  يرارقیب  مشخ و  لاح  رد  نادان  دارفا  زا  یخرب  هک  نانچ  دناسرب ، لتق  هب  ار  دوخ  دیابن  ناسنا  - 3
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، تسه ناتنایز  هب  هچنآ  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  شتمحر  هناشن  تسا و  نابرهم  امـش  هب  تبـسن  هراومه  دـنوادخ  ًامیِحَر  ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیم یهن 

هب مادقا  نتفرگ ، صاقت  روظنم  هب  ای  اطخ و  يور  زا  هن  ینمشد  متس و  يور  زا  هک  یسک  ینعی  سفن  لتق  هب  تسا  هراشا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
. دنک سفن  لتق 

. مینازوسیم تخس  باذع  صوصخم و  شتآ  رد  ار  وا  يدوزب  ًاران : ِهِیلُْصن  َفْوَسَف 

588 ص : ات 32 ... ] تایآ 31  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ٍضَْعب یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِهـِب  ُهَّللا  َلَّضَف  اـم  اْوَّنَمَتَت  ـال  َو  ( 31  ) ًامیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  اـم  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ 
(32  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  َْنبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

589 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

589 ص : همجرت ... 

دراو ار  امـش  یبوخ  هاگیاج  رد  میناشوپیم و  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دـینک ، باـنتجا  دـیاهدش  یهن  نآ  زا  هک  ياهریبک  ناـهانگ  زا  رگا 
(31  ) میزاسیم

دنروآیم تسد  هب  هچنآ  زا  یبیـصن  نادرم  دینکن . وزرآ  هداد ، رارق  رگید  یـضعب  رب  امـش  زا  یـضعب  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  ار  ییاهیرترب 
زیچ ره  هب  دـنوادخ  دـیهاوخب و  ادـخ  تکرب ) تمحر و  و   ) لضف زا  و  ددرگ ) لامیاپ  کـی  چـیه  قوقح  دـیابن  و   ) یبیـصن ناـنز  دـنراد و 

(32 . ) تساناد

589 ص : ریسفت ... :

یخرب زا  یخرب  یلو  دـناهریبک ، یتشز  ظاحل  زا  ناهانگ  همه  دـناهتفگ : هّیماما )  ) اـم باحـصا  تسا : هدـش  فـالتخا  هریبک » هاـنگ   » هراـبرد
تسا و رتدیدش  نآ  رفیک  رتگرزب و  نآ  زا  هک  تسا  یهانگ  هب  تبـسن  دـشاب  کچوک  رگا  و  تسین ] کچوک  یهانگ  چـیه  و   ] دـنرتگرزب
هک ریبـج  نب  دیعـس  دـهاجم و  لوـق  زین  و  تسا . هریبـک  هدرک  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  یهاـنگ  ره  هک : ساـبع  نبا  نخـس  تـسا  نـیا  ریظن 
هک ياهریبک  ناهانگ  زا  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دشاب . هتـشاد  رفیک  ترخآ  رد  ّدح و  ایند  رد  هک  تسا  نآ  هریبک  هانگ  دـنیوگیم :

. دیوشن اهنآ  بکترم  زین  هدنیآ  رد  دینک و  بانتجا  لطاب و ...  هب  لام  لکا  انز ، لیبق : زا  دیاهدش  یهن  نآ  زا  هروس  نیا  رد  نونک  ات 
هک تسا  ناحبس  يادخ  لوق  بلطم  نیا  دّیؤم  مینکیم . یـشوپ  مشچ  دیاهدش . بکترم  هتـشذگ  رد  هک  یناهانگ  زا  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن 

/ لافنا « ) دوشیم هدوشخب  اهنآ  هتـشذگ  دندرگزاب ، رگا  وگب  رفاک  مدرم  هب   » َفَلَـس ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  دـیامرفیم :
(. 38

زا يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا . هریبک  هاـنگ  هدرک ، یهن  نآ  زا  هیآ 30  ات  هروس  لّوا  زا  دـنوادخ  هچ  ره  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبا 
هریغـص نآ  رب  رارـصا  اب  هانگ  هک  نیا  زج  تفه ، ات  تسا  رتکیدزن  دـصتفه  هب  تفگ : تسات ؟ تفه  هریبک  ناهانگ  اـیآ  دیـسرپ : ساـبع  نبا 

. تسین هریبک  نآ  زا  رافغتسا  اب  تسین و 
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. دشاب ناکم  مسا  ای  ردصم  تسا  نکمم  هجو  ود  ره  رب  انب  و  تسا ، هدش  تئارق  میم  حتف  مض و  هب  الخدم » »
 590 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هلیسو هب  دنوادخ  هچنآ  دینک  وزرآ  دیابن  دیامرفیم  تسا و  هدش  یهن  دسح  زا  هیآ  نیا  رد  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  ام  اْوَّنَمَتَت  َو ال 
هب هک  هدش  نییعت  ییادـخ  بناج  زا  نتـشاد  يرترب  نیا  اریز  تسا ، هداد  يرترب  تورث  ماقم و  رظن  زا  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  نآ 

. دنشاب یضار  هدومرف ، نّیعم  ناگدنب  حلاصم  هب  شملع  تمکح و  قبط  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  مدرم  ور  نیا  زا  تسا ، هاگآ  ناگدنب  لاوحا 
بسک هدش ، هتفرگ  رظن  رد  ناشحلاصم  بسح  رب  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  يارب  هک  ار  یبیصن  ناحبس  يادخ  اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

. تسا هدیمان 
هنییع نب  نایفـس  دـینک . تلأسم  ادـخ  نایاپیب  لـضف  زا  یلو  دـیزرون  دـسح  هدـش  هداد  نارگید  هب  هک  يرترب  هب  ِِهلْـضَف و  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـس  َو 

. دنک اطع  ار  ام  هتساوخ  هک  نیا  يارب  رگم  هدرکن  رما  لاؤس  هب  ار  ام  دنوادخ  دیوگ :

590 ص : ات 34 ... ] تایآ 33  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(33  ) ًادیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَبیِـصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اَّمِم  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِـکل  َو 
َو ُهَّللا  َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  َو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 
(34  ) ًارِیبَک اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْضا  َو  ِعِجاضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَخت  ِیتَّاللا 

590 ص : همجرت ... 

591 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  ثاریم  زا  هک  میداد  رارق  یناثراو  یسک  ره  يارب 
. دیزادرپب ار  ناشبیصن  دیاهتسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناسک  زین )  ) دنربب و ثرا 

(33  ) تسا رظان  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ 
هداد رارق  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  دنوادخ  عامتجا ) ماظن  رظن  زا   ) هک ییاهیرترب  رطاخ  هب  دننانز  رازگتمدخ  تسرپرـس و  نادرم 

رـسمه  ) بایغ رد  دنعـضاوتم و  هک  دنتـسه  اهنآ  حـلاص ، نانز  و  دـننکیم ، نانز ) دروم  رد   ) ناـشلاوما زا  هک  ییاـهقافنا   ) رطاـخ هب  تسا و 
نایغط و زا  هک  ار  نانز  زا  هتـسد  نآ  اّما )  ) و دننکیم »، هداد ، رارق  نانآ  يارب  ادخ  هک  یقوقح  لباقم  رد  ار  وا  قوقح  رارـسا و  ظفح  دوخ )

هیبنت ار  اهنآ  دوبن ) رثؤم  مه  نآ  رگا   ) دییامن و يرود  اهنآ  زا  رتسب  رد  دشن ) عقاو  رثؤم  رگا   ) دـیهد و زردـنا  دـنپ و  دـیراد  میب  ناشتفلاخم 
(. تساهتردق نیرتالاب  وا  تردق  و   ) تسا گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  دینادب ) و   ) دینکن يدعت  اهنآ  هب  دندرک  يوریپ  امـش  زا  رگا  دینک و 

(34)

591 ص : ریسفت ... :

هب هک  میاهداد  رارق  یناثراو  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  يارب  ینعی  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو  دیامرفیم : هتشگرب و  ثرا  لئاسم  هب  نآرق  رگید  راب 
. دنرتراوازس نارگید  زا  ناشثاریم 

. دنربیم ثرا  دناهتشاذگ  ياج  هب  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم 
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نیا دنربیم . ثرا  اهنآ  زا  دنرتراوازـس و  ناشیا  زا  ندرب  ثرا  هب  هک  دنتـسه  ياهثرو  ياراد  زین  امـش  نانامیپ  مه  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َو 
رتتـسم يریمـض  كرت »  » رد تفگ  ناوتیم  و  ددرگیم . رب  یلاوم »  » هب مهوتأف »  » رد ریمـض  و  نوبرقألا » نادـلولا و   » رب تسا  فطع  ترابع 

هتفگ دنتسه ؟ یناسک  هچ  یلاوم » : » هدش لاؤس  ییوگ  دنکیم و  ریـسفت  ار  یلاوم » ، » نوبرقألا نادلولا و  و  ددرگیم . رب  ّلکل »  » هب هک  تسا 
. نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  هدش :

دوصقم و  تسا ، هدـمآ  ازج  ءاف  اـب  ْمُهَبیِـصَن » ْمُهُوتآَـف   » نآ ربخ  ور  نیا  زا  تسا ، طرـش  ياـنعم  نّمـضتم  ادـتبم و  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا 
وت ، نوخ  نم  نوخ  تفگیم : هتسب  نامیپ  يرگید  اب  صخش  تیلهاج ] نارود  رد  ، ] تسا نانامیپ  مه  نادنواشیوخ 

592 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا وت  وت ، زا  نم  يربیم و  ثرا  نم  زا  وت  تسا ، وت  حلـص  نم  حلـص  وـت و  گـنج  نم  گـنج  تسا ، وـت  نتفرگ  ماـقتنا  نم ، نتفرگ  ماـقتنا 

هلیـسو هب  مکح  نیا  یلو  تفرگیم ، قلعت  شنامیپ  مه  هب  صخـش  لام  مشـش  کی  نامیپ  نیا  اب  وت ، بناج  زا  نم  زادرپب و  هید  نم  بناـج 
. دش خسن  ( 57 لافنا / « ) دنرتراوازس یضعب  رب  یضعب  نادنواشیوخ   » ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  هیآ  نیا 

رب لمح  مالک  دناهدناوخ  فلا  اب  ار  لعف  هک  یناسک  تئارق  قبط  ، ] دناهدرک تئارق  زین  دیدشت  اب  تدقع »  » فلا و اب  تدقاع » ، » ار تدقع » »
ار لعف  هک  یناسک  تئارق  رب  انب  یلو  ، ] دیاهتسب نامیپ  اهنآ  اب  نداد  تسد  اب  هک  یناسک  تسا : نیا  مکنامیأ  تدقاع  يانعم  و  دوشیم ] انعم 

. دیاهتسب نامیپ  اهنآ  اب  دنگوس ، اب  هک  یناسک  تسا : نیا  مکنامیأ  تدقع  يانعم  و  دوشیم ] ظفل  رب  لمح  مالک  دناهدناوخ  دیدشت  اب 
یتسرپرـس ناشناتـسد  ریز  ایاعر و  زا  نامکاح  هک  نانچ  دـننکیم  یتسرپرـس  ار  نانز  دوخ  یهن  رما و  اب  نادرم  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 

دنچ نانز  رب  نادرم  نتشاد  تلیضف  ّتلع  و  دناهدش . هدیمان  ّطلـسم ) « ) ماوق ، » دنراد نانز  رب  هک  یتلیـضف  نیمه  رطاخ  هب  نادرم  و  دننکیم ،
. اهنیا زج  قالط و  رایتخا  ددعتم و  نارسمه  نتشاد  نتفگ ، ناذا  هعمج ، زامن  ياههبطخ  داریا  داهج ، یشیدنا ، رود  لقع ، تسا : زیچ 

. دنزادرپیم نانآ  هب  نانز  اب  جاودزا  تقو  رد  نادرم  هک  ياهقفن  رهم و  ببس  هب  اوُقَْفنَأ و  اِمب  َو 
. دنراد اهنآ  رب  ناشنارهوش  هک  دنتسه  یقوقح  هدنراد  اپ  هب  دنوادخ و  رما  عیطم  هتسیاش  نانز  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف 

ار اهنآ  لاوما  هناخ و  سومان ، تمرح  قوقح و  دوخ  نارهوش  بایغ  رد  نانز  نآ  ینعی  تسا ، تداهـش »  » فـالخ بیغ »  » ِْبیَْغِلل ٌتاـِظفاح 
. دننکیم ظفح 

: دناهتفگ یخرب  درک . نادرم  هب  ار  نانآ  شرافـس  دوخ  باتک  رد  هک  هاگ  نآ  درک ، ظفح  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  نیا  ببـس  هب  ُهَّللا  َظِفَح  اِمب 
ام »  » نیا رب  انب  دنشاب . وا  سومان  هناخ و  لام ، ظفاح  رهوش  بایغ  رد  دنوشیم  ّقفوم  نانآ  هک  تسادخ  ظفح  هطساو  هب 

593 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب  ) هَّللا ۀنامأ  هَّللا و  قح  ظفحی  يذلا  رمألاب  ینعی  دـشاب ، هلوصوم  ام »  » هک تسا  نیا  رب  انب  بصن  هب  هَّللا » ظفح  امب   » تئارق تسا . هیردـصم 

ینمادـکاپ تّفع و  ظـفح  نادرم و  هب  تبـسن  تفوطع  تفأر و  رما  نآ  و  دـنکیم .) ظـفح  نآ  اـب  ار  وا  تناـما  ادـخ و  قح  هک  يرما  ببس 
. تسا شیوخ 

دـنک و تعاطا  وت  زا  يدرک  رما  وا  هب  نوچ  و  دـنک ، نامداش  ار  وت  ینک  هاگن  وا  هب  یتقو  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  هک  تسا  ثیدـح  رد 
. درک توالت  ار  قوف  هیآ  ع )  ) ماما هاگ  نآ  دنک . ظفح  ار  وت  تمرح  دوخ  ناج  لام و  رد  يدش  بیاغ  وا  دزن  زا  هاگ  ره 

رد . ] تسا رسمه  رب  ندش  ّطلسم  نتفشآرب و  يانعم  هب  لصا  رد  زوشن »  » دیـسرتیم اهنآ  نایـصع  زا  هک  ینانز  َّنُهَزوُُشن و  َنُوفاَخت  ِیتاَّللا  َو 
[. تسوا تعاطا  زا  یچیپرس  روظنم  اج  نیا 

اهنت رتسب  رد  ار  اهنآ  دشن ] عقاو  ّرثؤم  تحیصن  رگا   ] مّود هلحرم  رد  و  دینک ، تحیصن  دوخ  راتفگ  اب  ار  اهنآ  تسخن  َّنُهوُرُجْها : َو  َّنُهوُظِعَف 
تـشپ اهنآ  هب  باوخ  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  نهورجه » و   » زا روظنم  دـناهتفگ  یخرب  دـینکن ، شزیمآ  اهنآ  اـب  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـیراذگب .

. دینک
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دوشن و مخز  ناشندـب  هک  ياهنوگ  هب  دـینزب  ار  اهنآ  دـشن ، عقاو  ّرثؤم  اـهنآ  اـب  ندرکن  یباوخمه  تحیـصن و  هظعوم و  رگا  َّنُهُوبِرْـضا و  َو 
. تسا كاوسم  بوچ )  ) اب ندز  روظنم  هک  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  دنکشن . ناشناوختسا 

نانآ زا  نتـسج  يرود  ناشرازآ و  زا  دـیوشن و  نانآ  ضّرعتم  دندیـشک ، تسد  امـش  ینامرفان  زا  رگا  اًـلِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  ـالَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَـف 
. دیریذپب ار  نانآ  هبوت  امش ، زا  ندرک  تعاطا  یچیپرس و  كرت  زا  سپ  دینک و  يراددوخ 

فیلکت ناشناوت  هزادـنا  زا  شیب  ار  نانز  دیـشاب و  رذـح  رب  وا  ماقتنا ]  ] زا سپ  تسا ، گرزب  هبترم و  دـنلب  دـنوادخ  ًارِیبَک  اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دینکن

594 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

594 ص : هیآ 35 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(35  ) ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب  ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْصِإ  ادیُِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 

594 ص : همجرت ... 

نانآ راک  هب  ات   ) دینک باختنا  نز  هداوناخ  زا  يرواد  و  رهوش ، هداوناخ  زا  يرواد  دیشاب ، هتـشاد  میب  اهنآ  نایم  فاکـش  ییادج و  زا  رگا  و 
، تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  اریز  دنکیم ، اهنآ  قفاوت  هب  کمک  دنوادخ  دنشاب  هتشاد  حالصا  هب  میمصت  رواد  ود  نیا  رگا  دننک ) یگدیسر 

(35 ( ) دشابیم ربخ  اب  همه  تاّین  زا  (و 

594 ص : ریسفت ... :

رهوش نز و  هب  امهنیب »  » رد ریمض  و  تسا ، هدش  هفاضا  نیب )  ) فرظ هب  قاقش »  » مالک رد  هعـسوت  يارب  تسا و  امهنیب » اقاقـش   » لصا رد  هیآ 
. دراد ود  نآ  رب  تلالد  لبق ] هیآ  رد  « ] ءاسن  » و لاجر »  » رکذ اریز  تسا ، هدماین  نایم  هب  يرکذ  ود ، نآ  زا  هیآ  رد  دنچ  ره  ددرگیم  رب 

حالصا يارب  دنشاب ، هتشاد  یگتسیاش  تیحالص و  ود  ره  هک  نز  ناگتسب  زا  يدرف  زین  درم و  ناگتسب  زا  دامتعا  دروم  يدرم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف 
. دننک مکح  تلادع  هب  ات  دینیزگرب  اهنآ  نیب 

نیب حالصا  دصق  رواد  ود  رگا  ینعی  تسا  رهوش  نز و  يارب  امُهَْنَیب » ُهَّللا  ِقِّفَُوی   » رد رواد و  ود  ره  يارب  ریمض  ًاحالْصِإ » ادیُِری  ْنِإ   » رد فلا 
قفاوت و رهوش  نز و  نیب  ود  نآ  ّتین  نسح  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  تکرب  اـب  ناـنآ  يرگیجناـیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  رهوش  نز و 

. دنکیم رارقرب  تفوطع 
رظن قاّفتا  رگیدکی  اب  هملک  کی  رد  ات  دـنکیم  ّقفوم  ار  رواد  ود  ره  دـنوادخ  ینعی  تسا  نیمکح »  » يارب ریمـض  ود  ره  دـناهتفگ : یخرب 
نداد قالط  قح  دننکیم و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  رهوش  نز و  دنتـسناد  حالـص  رگا  اهرواد  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحـصا  دننک . ادـیپ 

. دنشاب یضار  قالط  هب  اهنآ  دننک و  تروشم  رهوش  نز و  دوخ  اب  هک  نیا  رگم  دنرادن 
595 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

595 ص : ات 37 ... ] تایآ 36  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َو ُِبنُْجلا  ِراـْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراـْجلا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِهـِب  اوُکِرُْـشت  ـال  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو 
ِلُْخْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ( 36  ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِْبنَْجلاـِب  ِبِحاَّصلا 

(37  ) ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو 

595 ص : همجرت ... 

و نانیکـسم ، نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  نینچمه  دینک و  یکین  ردام  ردپ و  هب  دیهدن و  رارق  وا  کیرـش  ار  زیچ  چیه  دیتسرپب و  ار  ادـخ  و 
ار یـسک  دنوادخ  اریز  دیتسه ، اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  رفـس و  رد  ناگدـناماو  نیـشنمه و  تسود و  و  رود ، هیاسمه  و  کیدزن ، هیاسمه 

(36  ) درادیمن تسود  دنزیم ) زابرس  نارگید  قوقح  يادا  زا  و   ) تسا شورف  رخف  ّربکتم و  هک 
هداد اهنآ  هب  دوخ  تمحر  لـضف و  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  هدرک و  توعد  لـخب  هب  زین  ار  مدرم  دـنزرویم و  لـخب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 

(37 . ) میاهدرک هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  نارفاک  يارب  ام  دننکیم و  نامتک 

595 ص : ریسفت ... :

. اناسحإ نیدلاولاب  اونسحأ  ینعی و  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 
[. تسا فوذحم  لعف  هب  بوصنم  اناسحإ » ]»

. دراد دوجو  يدنواشیوخ  نانآ  امش و  نیب  هک  یناسک  مامت  هب  دینک  یکین  و  یبْرُْقلا : يِِذب  َو 
ناگیاسمه کیدزن و  ناگیاسمه  هب  ُِبنُْجلا و  ِراْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراْجلا  َو 

596 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهناگیب دنرادن و  يدنواشیوخ  هک  یناگیاسمه  دنراد و  کیدزن  يدنواشیوخ  ناسنا  اب  هک  تسا  یناگیاسمه  دوصقم  هدش : هتفگ  رود ،
ای راوید و  هب  راوید  هیاسمه  ای  دشاب ، قیفر  وا  اب  رفس  رد  هک  نیا  زا  معا  تسا ، ناسنا  اب  بحاصم  هارمه و  هک  یسک  ِْبنَْجلِاب و  ِبِحاَّصلا  َو 

. دنک تیاعر  ار  وا  قح  هک  تسا  مزال  ناسنا  رب  تروص  ره  رد  تسا ، هتسشن  يو  رانک  یسلجم  رد  هک  یسک  ای  دشاب و  وا  کیرش 
. تسا نامهیم  روظنم  دناهتفگ : و  تسا . هدنامزاب  رفس  زا  هک  يرفاسم  هب  ِلِیبَّسلا و  ِْنبا  َو 

. دنزیم زابرس  دوخ ، ناهارمه  نادنواشیوخ و  مارکا  زا  هک  تسا  ینادان  هاوخ  دوخ  لاتخم » »
. دشورفیم رخف  دوخ  تورث  لام و  يدایز  هب  هک  یسک  روخف : » »

ریدقت رد  ناشیا  تّمذم  رب  لاد  یلعف  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا ، عوفرم  ای  بوصنم  الحم ]  ] اروخف و الاتخم  ناک  نم  زا  لدـب  ای  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 
هب تبـسن  ینعی  ۀبوقعلل  نوقحتـسم  نومولم  اذک  نولعفی  نولخبی و  نیذلا  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا و  فوذحم  نآ  ربخ  ادتبم و  ای  و  دـشاب ،

: تسا هدمآ  لثم  رد  هک  نانچ  دنزروب ، لخب  هک  دننکیم  رما  اهنآ  هب  دنزرویم و  لخب  تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  دـنراد و  دوخ  هچنآ 
. دنک اطع  نارگید  هب  یششخب  وا  زا  ریغ  یسک  هک  نیا  رد  تسا  لیخب  زا  رتلیخب  هریغ  لئانب  نینضلا  نم  لخبأ 

نانآ دناهتفگ : و  دننکیم . یفخم  هداد  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  ار  یتورث  مدرم ، دزن  رقف  راهظا  اب  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو 
. دندرک نامتک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تافص  هک  دندوب  دوهی 

597 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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597 ص : ات 39 ... ] تایآ 38  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْول ْمِْهیَلَع  اذ  اـم  َو  ( 38  ) ًانیِرَق َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاـِب  ـال  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َو  ِساَّنلا  َءاـئِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
(39  ) ًامِیلَع ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ 

597 ص : همجرت ... 

هک ارچ   ) دـنرادن نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و  هب  نامیا  دـننکیم و  قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  و 
. تسا هدرک  باختنا  ینیرق  دب  تسوا  نیرق  ناطیش  هک  یسک  و  تسا ) اهنآ  نیشنمه  قیفر و  ناطیش 

(38)
قاـفنا وا ) هار  رد  وا و  يارب   ) هدرک يزور  اـهنآ  هب  ادـخ  هـچنآ  زا  دـندروآیم و  ناـمیا  نیـسپ  زاـب  زور  ادـخ و  هـب  اـهنآ  رگا  دـشیم  هـچ 

(39 . ) تسا هاگآ  اهنآ  راک )  ) رب دنوادخ  و  دندومنیم ؟

597 ص : ریسفت ... :

دنمتواخس يدارفا  اهنآ  دوش  هتفگ  هک  نیا  يارب  ییامندوخ و  ایر و  روظنم  هب  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  ِساَّنلا  َءائِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
. ادخ يارب  هن  دننکیم ، قافنا  دنتسه ،

. دندرکیم فرص  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ینمشد  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  دندوب  شیرق  ناکرشم  اهنآ  دناهتفگ :
يارب تسا  يدـیدهت  هلمج  نیا  تفگ  ناوتیم  و  درادیم . او  داسف  ایر و  لخب و  هب  ار  اـهناسنا  اریز  تسا ، یتسود  دـب  ناطیـش  ًاـنیِرَق  َءاـسَف 

. دوب دنهاوخ  نیشنمه  وا  اب  منهج  شتآ  رد  هک  ناطیش  ناتسود 
. دندرکیم قافنا  وا  هار  رد  دوخ  لام  زا  دندروآیم و  نامیا  ادخ  هب  رگا  دشیم ، نانآ  هجوتم  ییراتفرگ  یتخـس و  هچ  ینعی  ْمِْهیَلَع  اذ  ام  َو 

. تسوا هار  رد  قافنا  ادخ و  هب  نامیا  رد  لماک  عفن  هنرگ  تسا و  نانآ  شنزرس  شهوکن و  ماقم  رد  هلمج  نیا 
. تساهنآ يارب  يدیدهت  زین  هلمج  نیا  ًامِیلَع  ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو 

598 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

598 ص : هیآ 40 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(40  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤی  َو  اهْفِعاُضی  ًۀَنَسَح  ُکَت  ْنِإ  َو  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

598 ص : همجرت ... 

یمیظع شاداپ  دوخ  دزن  زا  و  دیامنیم ، فعاضم  ار  نآ  دشاب  یکین  راک  رگا  دنکیمن و  متـس  ياهّرذ  ینیگنـس  هزادنا  هب  یتح )  ) دـنوادخ
(40 . ) دهدیم نآ ) ربارب  رد  )
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598 ص : ریسفت ... :

رب دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  تسا . هرذ »  » دـشابیم ّقلعم  اوه  رد  هک  رابغ  زیر  يازجا  زا  کی  ره  دـناهتفگ : و  کچوک . هچروم  ینعی  ةرذ ،» »
[. تساّربم ندرک  متس  زا  دنوادخ  و  . ] تسا ملظ  مرجم ، ّدح  زا  شیب  رفیک  ای  نآ و  ندرک  مک  باوث و  عنم  هک  نیا 

ثنؤم هدرک و  ثینأت  بسک  هرذ »  » هب ندش  هفاضا  لیلد  هب  لاقثم »  » هملک دشاب . ياهّرذ  هزادـنا  هب  یکین  راک  رگا  ینعی و  ًۀَنَـسَح  ُکَت  ْنِإ  َو 
. دشاب همات  ناک »  » هک نیا  رب  انب  تسا  هدش  تئارق  زین  عفر  هب  ۀنسح » . » تسا هدش 

. دنکیم ربارب  دنچ  ار  نآ  شاداپ  دنوادخ  ینعی  اهْفِعاُضی 
دنوادـخ هک  نیا  تلع  و  دـنکیم . اطع  یگرزب  شاداپ  لّضفت  هار  زا  کین  راـک  بحاـص  هب  دوخ  بناـج  زا  ًاـمیِظَع  ًارْجَأ  ُْهنُدـَل  ْنِم  ِتُْؤی  َو 

. تسا شاداپ  زا  ندش  رادروخرب  یپ  رد  ششخب  اطع و  هک  تسا  نیا  هدیمان  رجا »  » ار شیوخ  ياطع 
. تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  اب  اهفعضی » »

598 ص : ات 42 ... ] تایآ 41  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُضْرَْألا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍِذئَمْوَی  ( 41  ) ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
(42  ) ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  ال 

599 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

599 ص : همجرت ... 

(41  ) داد میهاوخ  رارق  اهنیا  هاوگ  ار  وت  میبلطیم و  ناشلامعا  رب  یهاوگ  یتما  ره  يارب  هک  زور  نآ  تسا ، هنوگچ  اهنآ  لاح 
اب زین  اهنآ  كاخ  دندوب و ) كاخ   ) شاک يا  هک  دننکیم  وزرآ  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  ص )  ) ربمایپ اب  دـندش و  رفاک  هک  اهنآ  زور  نآ  رد 

(42 . ) دننک ناهنپ  ادخ  زا  ار  ینخس  دنناوتیمن  زور  نآ  رد  و  دندشیم ) شومارف  وحم و  یلک  روطب  و   ) دشیم ناسکی  فارطا  ياهنیمز 

599 ص : ریسفت ... :

ماجنا ناشیاهتما  هچنآ  هب  ات  میروایب  هاوگ  ار  یتّما  ره  ربمایپ  هک  یماـگنه  نارفاـک  درک  دـنهاوخ  هچ  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
. دنهد یهاوگ  دناهداد 

ره تماـیق  زور  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  و  میروآ . هاوگ  تموق  رب  دّـمحم  يا  ار  وـت  ًادیِهَـش و  ِءـالُؤه  یلَع  َکـِب  اـْنئِج  َو 
. دهدیم یهاوگ  شیوخ  تّما  ررض  هب  ای  عفن و  هب  ربمایپ  نآ  دروآیم و  هاوگ  شیوخ  تّما  رب  ار  يربمایپ 

هک یتروص  رد  دـش ، کـشا  زا  رپ  ترـضح  نامـشچ  درک و  تئارق  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  رب  ار  هیآ  نیا  وا  هک  هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا 
بجوم هک  یلمع  باکترا  زا  يراددوخ  يارب  هیلع  دوهشم  تلاح  نیا  رد  هک  رگنب  دیرگیم  راتفگ  نیا  میب  زا  ص ])  ) ربمایپ  ] لامعا دهاش 

!. دنکب دیاب  هچ  دوشیم  مدرم  دزن  يراسمرش 
اب يوست »  » و يوستت »  » زا اـت »  » فذـح اـب  يوست » ول   » تسا و لـیعفت  باـب  زا  يّوست »  » يَّوَُست َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍذـِئَمْوَی 
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دنرادیم تسود  زور  نآ  رد  نارفاک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  يوستف ، هتیوس  دوشیم : هتفگ  تسا . هدـش  تئارق  زین  نیـس »  » رد ات »  » ماغدا
: دناهتفگ و  دنشاب . ناسمه  كاخ  اب  دنوشن و  هتخیگنارب 

. ددرگ راومه  ناگدرم  نوچمه  نانآ  رب  نیمز  دنوش و  نفد  كاخ  رد  شاک  يا  دنراد  تسود  هک  تسا  نیا  روظنم 
یهاوگ ناشرادرک  هب  اهنآ  ندب  ياضعا  اریز  دننک ، نامتک  دنوادخ  زا  ار  يزیچ  دنناوتیمن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًاثیِدَح  َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َو ال 

. دنهدیم
600 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

600 ص : هیآ 43 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْوأ یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اُولِسَتْغَت  یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِرباع  َّالِإ  ًاُبنُج  َو ال  َنُولوُقَت  ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َناک َهَّللا  َّنِإ  ْمُکیِْدیَأ  َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع 

(43  ) ًاروُفَغ اوُفَع 

600 ص : همجرت ... 

بنج هک  یماگنه  نینچمه  دییوگیم و  هچ  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  دـیتسه  تسم  هک  یلاح  رد  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
یـسنج شزیمآ  نانز  اب  ای  دـیاهدرک و  تجاح » ياضق   » ای رفاسم و  اـی  دـیرامیب  رگا  دـینک و  لـسغ  اـت  دیـشاب  رفاـسم  هک  نیا  رگم  دـیتسه ،

حـسم نآ  اب  ار  اهتـسد  اهتروص و  هک  قیرط  نیا  هب  دینک ، مّمیت  یکاپ  كاخ  اب  دـیباین ، لسغ ) وضو و  يارب   ) بآ لاح  نیا  رد  دیاهتـشاد و 
(43 . ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ  دینک .

600 ص : ریسفت ... :

: تسا لوق  دنچ  تسیچ  هیآ  زا  دوصقم  هک  نیا  رد 
. دیناوخن زامن  یتسم  لاح  رد  نامیا  اب  مدرم  يا  - 1

ناگناوید و : » دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) موصعم زا  هک  ناـنچ  دـیوشن ، دـجاسم  ینعی  زاـمن  ياـههاگیاج  کـیدزن  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2
« . دینک رود  دجاسم  زا  ار  دوخ  ناکدوک 

. تسا هدش  تیاور  زین  ع )  ) رقاب ماما  زا  لوق  نیا  تسا و  ترچ  هبلغ  باوخ و  یتسم  يراکُس » ُْمْتنَأ  َو   » زا دوصقم  - 3
يراکس ةالصلا  اوبرقت  ال  هدش : هتفگ  ییوگ  و  تسا ، بصن  لحم  رد  هیلاح و  هلمج  نیا  اریز  تسا ، يراکُس » ُْمْتنَأ  َو   » رب فطع  ًاُبنُج » َو ال  »

ردصم  ياج  هب  هک  تسا  یمسا  اریز  تسا ، ناسکی  ثنؤم  رّکذم و  عمج و  درفم و  ابنج »  » رد ابنج و  و ال 
601 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدمآ  بانجإ »  » ینعی
مّمیت اب  ار  زامن  دـیناوتیم  تروص  نیا  رد  دیـشاب . رفاسم  هک  نیا  رگم  دـیوشن ، کیدزن  زامن  هب  تبانج ، تلاح  رد  ینعی  ٍلـِیبَس  يِِرباـع  اَّلِإ 

رب انب  لیبس  يرباع  هلمج  بصن  نیا  رب  انب  دزاسیمن . فرط  رب  ار  تبانج  ثدـح  یلو  دـنکیم  حاـبم  ار  زاـمن  هچ  رگا  ممیت  اریز  دـیناوخب ،
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: هدش هتفگ  ییوگ  ندرک ، رفس  ینعی  لیبسلا » روبع  . » تسا ّتیلاح 
نیا هیآ  يانعم  دناهتفگ  دناهدرک  ریسفت  دجسم  هب  ار  ةولـص »  » هک یناسک  دیـشاب و  رفاسم  هک  نیا  رگم  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  لسغ  نودب 

یعنام ندرک  لسغ  زا  سپ  یلو  دـینک ، روبع  اج  نآ  زا  دـیهاوخب  هک  نیا  رگم  دـیوشن  زاـمن  هاـگیاج  کـیدزن  تباـنج  لاـح  رد  هک  تسا 
. درادن

بآ هب  یسرتسد  یلو  هدش  بجاو  لسغ  اهنآ  رب  هک  یناسک  هب  تسا  هتساوخ  ناحبـس  يادخ  هیآ  نیا  رد  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
رتشیب ترفاسم  يرامیب و  اریز  تسا ، هدرک  رکذ  ار  نارفاسم  نارامیب و  صوصخ  ادـتبا  نانآ  ناـیم  زا  دـهدب و  ندرک  مّمیت  هزاـجا  دـنرادن ،

هدش بجاو  اهنآ  رب  ندرک  لسغ  هک  ار  یناسک  مومع  سپس  دنراد . هبلغ  دنوشیم  مّمیت  زاوج  بجوم  هک  یبابـسا  ریاس  رب  دتفایم و  قافتا 
قاـفتا ضرم  رفـس و  زا  رتـمک  هک  يرگید  بابـسا  اـی  بآ  هیهت  يارب  ياهلیـسو  ندوـبن  اـی  ناگدـنرد  اـی  نمـشد  زا  سرت  رطاـخ  هـب  یلو -

نآرق دنوشیم ، عقاو  مّمیت  زاوج  بابسا  ریاس  زا  شیب  رفـس  يرامیب و  هک  نیا  لیلد  هب  و  دنکیم ، رکذ  دنرادن  بآ  هب  یـسرتسد  دتفایم -،
ببس ود  رفس  يرامیب و  هک  ینعم  نیا  هب  دنراد  توافت  مه  اب  بابـسا  نیا  دنچ  ره  تسا ، هدرک  رکذ  بنج  ثدحم و  فیدر  رد  ار  ود  نیا 
. دنوشیم لسغ  وضو و  بوجو  ببس  بیترت  هب  تبانج  و  طئاغ ) لوب و   ) ثدح یلو  تسا  لسغ  وضو و  ياج  هب  مّمیت  هزاجا  بابسا  زا 

هک روط  نامه  دـیوگ : سابع  نبا  تسا . عامج  ینعم  هب  هسمالم  سمل و  دـناهدناوخ  متـسمل  وأ  هک  یناسک  تئارق  هب  انب  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ 
. تسا هدیمان  سمل  ار  عامج  دنوادخ  دوشیم ، هدیمان  نامسآ  ناراب ،

602 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ترثـک رثا  رب  جـیردت  هب  دـنتفریم و  اـج  نآ  هب  تجاـح  ياـضق  يارب  دارفا  هک  تسا  نـیمز  زا  ینئمطم  لـحم  ینعم  هـب  لـصا  رد  طـئاغ » »

. دناهدروآ عوفدم  زا  هیانک  ار  نآ  لامعتسا 
اب ات  دنک  دصق  ار  یکاخ  یسک  هک  نیا  نآ  تسا و  صوصخم  يدصق  مان  عرـش  حالطـصا  رد  یلو  تسا ، دصق  يانعم  هب  لصا  رد  مّمیت » »
هک یگنـس  ای  دـشاب  كاخ  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا  نیمز  حطـس  يانعم  هب  دیعـص » : » دـیوگ جاجز  دـیامن . حـسم  ار  یـصوصخم  ياـضعا  نآ 

لصاح شیارب  تراهط  دنک  حسم  ار  اهتـسد  تروص و  دنزب و  نیمز  حطـس  رب  ار  دوخ  تسد  هدننک  مّمیت  رگا  تسین و  نآ  يور  رب  كاخ 
. تسا هدش  تیاور  زین  ع )  ) يده هّمئا  زا  انعم  نیمه  و  تسا . هفینح  وبا  بهذم  نیا  دوشیم و 

تـسد ندز  كاخ  هب  راب  کی  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـنکیم ،] نایب  ار  ممیت  ماجنا  یگنوگچ  هلمج  نیا   ] ْمُکیِدـْیَأ َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف 
حسم يارب  رگید  راب  تروص و  حسم  يارب  راب  کی  لسغ ، زا  لدب  ممیت  رد  راب  ود  و  وضو ، زا  لدب  ممیت  رد  اهتسد ، تروص و  حسم  يارب 

. تسا ناتشگنا  رس  ات  چم  زا  اهتسد  حسم  ینیب و  ياهتنا  ات  وم  ندییور  لحم  زا  تروص  حسم  اهتسد ،

602 ص : ات 46 ... ] تایآ 44  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمُِکئادـْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ( 44  ) َلِیبَّسلا اوُّلِـضَت  ْنَأ  َنوُدیُِری  َو  ََۀلالَّضلا  َنوُرَتْشَی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َو ْمِِهتَنِْسلَِأب  اَیل  انِعار  َو  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو  اْنیَـصَع  َو  انْعِمَـس  َنُولوُقَی  َو  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ( 45  ) ًاریِصَن ِهَّللِاب  یفَک 

ًالِیلَق َّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو  َمَْوقَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  اـنْرُْظنا  َو  ْعَمْـسا  َو  اـنْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  اُولاـق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ًاـنْعَط 
(46)

603 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

603 ص : همجرت ... 
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هدافتـسا نارگید  دوخ و  تیادـه  يارب  نآ  زا  هک  نیا  ياج  هب   ) دوب هدـش  هداد  اهنآ  هب  ادـخ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
(44  ) دیوش هارمگ  زین  امش  دنهاوخیم  دنرخیم و  یهارمگ  شیوخ ) يارب  دننک ،

روای ادخ  هک  تسا  یفاک  دشاب و  امـش  یلو  ادخ  هک  تسا  یفاک  دنناسریمن ) ینایز  امـش  هب  اهنآ  یلو   ) تسا هاگآ  امـش  نانمـشد  زا  ادخ 
(45  ) دشاب امش 

میدینـش و دنیوگیم  میدرک ) تعاطا  میدینـش و  دنیوگب  هک  نیا  ياج  هب   ) دـننکیم و فیرحت  دوخ  لحم  زا  ار  نانخـس  دوهی ، زا  یـضعب 
دوخ نابز  اب  ات  نک ، تیاعر  ار  ام  ینعی ) انعار  دنیوگیم  هیرخـس  يور  زا   ) يونـشن و زگره  هک  ونـشب  دـنیوگیم ) زین   ) میدرک و تفلاخم 

ام نانخس  میدرک و  تعاطا  میدینش و  دنتفگیم : تجاجل  همه  نیا  ياج  هب   ) اهنآ رگا  یلو  دننز  هنعط  ادخ  نییآ  رد  دننادرگب و  ار  قیاقح 
زا ناشرفک  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلو  رتراگزاس ، تیعقاو  اب  دوب و  اهنآ  عفن  هب  مینک ) كرد  ار  قیاقح  اـت   ) هد تلهم  اـم  هب  ونـشب و  ار 

(46 . ) دنروآیمن نامیا  یمک  هدع  زج  اذل  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر 

603 ص : ریسفت ... :

. تسا هدش  يّدعتم  یلإ »  » اب تسا ، مهیلإ  کملع  هتنی  مل  ای أ  مهیلإ  رظنت  مل  يانعم أ  هب  نوچ  تسا و  یبلق  تیؤر  ََرت » َْمل  َأ   » زا دوصقم 
. دوهی نادنمشناد  ینعی  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  تاروت  ملع  زا  ياهرهب  هک  یناسک  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ 

قدص رب  تلالد  ینـشور  هب  تازجعم  هک  نآ  زا  سپ  دننامیم  یقاب  دوهی  نییآ  رب  ینعی  دنرخیم ، تیاده  هب  ار  یهارمگ  ََۀلالَّضلا  َنوُرَتْشَی 
تاروت و رد  تسا و  یبرع  ربمایپ  وا  هک  نیا  شتّوبن و  تّحص  زا  دوب  یکاح  حوضوب  هک  تشاد  دوجو  ییاههناشن  درکیم و  ص )  ) دّمحم

. تسا هدش  هداد  شندمآ  تراشب  لیجنا 
هاگ ره  نانآ  ییوگ  دـندش  هارمگ  دوخ  هک  نانچ  دـنزاس ، هارمگ  قح  هار  زا  ار  ناـنمؤم  امـش  دـنهاوخیم  ناـیدوهی  اوُّلِـضَت  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو 

دنراد تسود  دنوش  هارمگ 
604 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنناشکب یهارمگ  هب  دوخ  اب  زین  ار  نارگید 
رب نانآ  زا  نیا  رب  انب  تخاس  ربخ  اب  امـش  اب  نانآ  ینمـشد  زا  ار  امـش  تسا و  رتهاگآ  ناتنانمـشد  هب  امـش  زا  دنوادخ  ْمُِکئادْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

. دیهاوخن ییامنهار  دوخ  نانمشد  زا  ناتیاهراک  رد  دیشاب و  رذح 
. دینکن هّجوت  دوخ  نانمشد  هب  دییامن و  دامتعا  وا  يرای  یتسود و  هب  سپ  تسا ، یفاک  ار  امش  ادخ  یتسود  اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج  نیا  دروم  رد  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم 
، هلمج ود  نیا  نیب  و  دنتـسه . يراـصن  دوهی و  هلمج  نیا  زا  دوصقم  اریز  ِباـتِْکلا » َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » يارب تسا  حیـضوت  ناـیب و  - 1

. تسا هدش  عقاو  ًاریِصَن  ِهَّللِاب  یفَک  َو  اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  و ، ُمَلْعَأ ...  ُهَّللا  َو  هضرتعم  تالمج 
َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  َنِم  ُهانْرَصَن  َو  هیآ : دننام  اوداه  نیذلا  نم  مکرصنی  ینعی  تسا ، اریصن »  » يارب هلص  ای  مکءادعأ »  » يارب نایب  تفگ  ناوتیم  - 2

(. 77 ءایبنا / « ) میداد ترصن  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یموق  نآ  عفد  رب  ار  وا  و   » ینعی اُوبَّذَک ،
. تسا موق  اوداه  نیذلا  نم  شریدقت  مالک و  يادتبا  تفگ  ناوتیم  و  - 3

هداد و رییغت  ار  ادخ  مکح  هاگ  ره  اهنآ ، اریز  دننکیم ، اجباج  ار  ادخ  ماکحا  هک  دنتسه  یموق  نایدوهی  ینعی  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 
هملک هک  نانچ  دـناهدرب ، ناـیم  زا  هتـشادرب  هداد  شرارق  دـنوادخ  هک  ییاـج  زا  ار  نآ  تقیقح  رد  دـنهد ، رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  مکح 

. دنداد رارق  نآ  ياج  هب  ار  لاوط » مدآ   » هتشادرب و دوخ  ياج  زا  تاروت  رد  ار  ۀعبر » رمسأ  »
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ونشب تسا  نیا  شیانعم  ای  یتسه  اونشان  هک  یلاح  رد  ام  زا  ونشب  ص )  ) دّمحم يا  هک  تسا  نیا  دوهی  نخس  نیا  يانعم  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو 
. تسا بطاخم  زا  لاح  عمسم » ریغ   » نیا رب  انب  میهدیمن . ار  وت  توعد  خساپ  هک  یلاح  رد 

. نک تاعارم  ار  ام  ینعی  تشذگ ، هرقب  هروس  رد  نآ  يانعم  انِعار  َو 
دنتخاسیم فرحنم  ار  ظافلا  ینعم  دندادیم و  چیپ  ار  دوخ  ياهنابز  ْمِِهتَنِْسلَِأب  اَیل 

605 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهورکم تعمـسأ  ياج ال  هب  ار  عمـسم  ریغ  و  انرظنأ »  » ياج هب  ار  انعار »  » هک اجنآ  ات  دـننادرگیم . لطاب  يوس  هب  ار  قح  ناـشنابز  اـب  ینعی 

هک دننکیم  راهظا  قافن  يور  زا  دنناشوپیم و  ار  دوخ  ینطاب  یخاتسگ  ینابز و  دب  ناشیاهنابز  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دنراذگیم .
. دنراذگیم مارتحا  ربمایپ  هب 

ام زا  میدرک و  تعاطا  ار  وت  رما  میدینش و  ار  وت  نخس  ام  دنتفگیم  رگا  ْمَُهل و  ًاْریَخ  َناَکل  انْرُْظنا  َو  ْعَمْسا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  اُولاق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
. دوب رتهب  ناشیا  يارب  میمهفب ، ار  وت  نخس  ات  هدب  تلهم  ار  ام  ونشب و 

نیا دشیم ، تباث  انعطأ  انعمس و  دنتفگ : هک  نانآ  نخس  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هیآ  اریز  اولاق » مهنإ   » هب ددرگیم  رب  ناکل »  » رد ریمض 
. دوب رتمکحم  رتهنالداع و  ینعی  موقأ » رتهب و  ناشیا  رب  نخس 

. تسا هتخاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ناشرفک  هطساو  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  یلو  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو 
. دناهدروآ نامیا  نانآ  زا  یمک  اهنت  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  صالخا  نودب  فیعض و  ینامیا  رگم  دنروآیمن  نامیا  اًلِیلَق و  اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف 

605 ص : هیآ 47 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َباحْـصَأ اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(47  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ِْتبَّسلا 

605 ص : همجرت ... 

تـسامش اب  هک  تسا  ییاههناشن  اب  گنهامه  میدرک و  لزاـن  دوخ ) ربماـیپ  رب   ) هچنآ هب  هدـش  هداد  امـش  هب  ادـخ )  ) باـتک هک  یناـسک  يا 
نامه میزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ای  مینادرگزاب ، رـس  تشپ  هب  سپـس  مینک و  وحم  ار  ییاهتروص  هک  نآ  زا  شیپ  دـیروایب ، نامیا 

(47 . ) تسا یندش  ماجنا  لاح  ره  رد  ادخ  نامرف  میتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  تبس »  » باحصا هک  روط 
606 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

606 ص : ریسفت ... :

هک ینآرق  مکعم  امل  اقدـصم  میدرک . لزان  ص )  ) دّـمحم رب  هک  ار  یماکحا  نآرق و  دـینک  قیدـصت  باـتک  لـها  يا  ینعی  اـْنلََّزن  اـِمب  اُونِمآ 
. تسامش تاروت  هدننک  قیدصت 

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  هرابرد  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
، میروآرد ناترـس  تشپ  تأیه  هب  ار  امـش  ياهتروص  مینادرگ و  وحم  ار  ینیب  وربا و  مشچ و  ینعی  امـش  تروص  راـثآ  هک  نآ  زا  شیپ  - 1
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. مینک وحم  ار  ناشراثآ  ینعی 
. میهد رارق  نانآ  يور  شیپ  ار  ناشرس  تشپ  مینک و  نوگژاو  تشپ  هب  ار  نانآ  ياهتروص  هک  نآ  زا  شیپ  - 2

ار ناشناگرزب  لاح  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  تساـهنآ ، نابـصنم  بحاـص  ناـگرزب و  هوجو »  » زا نتخاـس و  نوگرگد  سمط »  » زا دوصقم  - 3
. مینک ناشلیلذ  راوخ و  بلس و  نانآ  زا  ار  تلزنم  لابقا و  تخب و  میزاس و  نوگرگد 

هک نانچ  میزاسیم ، راوخ  ندرک  خسم  اب  ار  اهنآ  ینعی  ددرگیم ، رب  باتک  لها  زا  ناگرزب  ای  اهتروص  نابحاص  هب  مه »  » ریمـض ْمُهَنَْعَلن  َْوأ 
. میدرک خسم  ار  تبس » باحصا  »

نب هَّللا  دبع  لثم  نانآ  زا  ياهتـسد  هک  اجنآ  زا  یلو  دندروآیمن ، نامیا  نانآ  زا  کی  چیه  هک  دشیم  یلمع  یتروص  رد  دوهی  دـیدهت  نیا 
. دش هتشادرب  زین  نارگید  زا  باذع  دندروآ ، نامیا  اهنیا  ریغ  قیریخم و  ۀفعس ، نب  ۀبلعث  مالس ،

ار اهنآ  دـنوادخ  تسا و  دوهی  راظتنا  رد  تمایق  زا  شیپ  ات  تروص  راـثآ  وحم  تسا و  یقاـب  دوخ  تّوق  هب  مه  زونه  دـیدهت  نیا  دـناهتفگ :
. درک دهاوخ  خسم 

. تفای دهاوخ  قّقحت  ریزگان  دنوادخ  رما  دندرواین  نامیا  رگا  ینعی  ًالوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو 

606 ص : هیآ 48 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(48  ) ًامیِظَع ًاْمثِإ  يرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
607 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

607 ص : همجرت ... 

هک سک  نآ  دشخبیم و  دشاب ) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتنییاپ  دـشخبیمن و  ار  كرـش  زگره )  ) دـنوادخ
(48 . ) تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  ددرگ ، لیاق  یکیرش  ادخ  يارب 

607 ص : ریسفت ... :

ّتیشم رد  لخاد  و  َِکلذ » َنُود  ام   » هلمج مومع  لومشم  كرش  زج  هب  ار  ناهانگ  مامت  اریز  تسا ، نآرق  تایآ  نیرتشخب  دیما  زا  هیآ  نیا 
سپـس تسا و  شزرمآ  لباق  ریغ  كرـش  هانگ  هک  هدرک  حیرـصت  ادـتبا  ناحبـس  يادـخ  هک  ینیبیمن  اـیآ  تسا . هتخاـس  دـنوادخ  شزرمآ 

؟ تسا هتسناد  وفع  لباق  كرش  زا  ریغ  ار  رگید  ناهانگ 
نآ تابثا  شزرمآ و  یفن  نیب  يداضت  هک  نیا  يارب   ] نیا رب  انب  تسا  یعامجا  يرما  هبوت  هلیـسو  هب  كرـش  هاـنگ  شزرمآ  هک  یتروص  رد 

. دشاب هدرکن  هبوت  نآ  زا  هک  تسا  یسک  هانگ  كرش  هانگ  شزرمآ  مدع  زا  روظنم  دوش  هتفگ  دیاب  دشابن ]
: تسا هدومرف  دنک و  وفع  ار  اهنآ  دهاوخب  هک  هتسناد  یناسک  هب  طونم  ار  دوخ  ّتیشم  دنوادخ  سپس 

میب و نایم  هراومه  وا  ناگدـنب  هک  نیا  ات  دزرمآیم  دـهاوخب  هک  ناراکهانگ  زا  کی  ره  هب  تبـسن  كرـش  زج  ار  ناهانگ  ینعی  ُءاـشَی  ْنَِمل 
دیما هک  یعقوم  هن  دشاب  شزرمآ  هب  نیقی  هک  دوشیم  لصاح  یماگنه  هانگ  رب  تأرج  اریز  دننکن ، ادیپ  تأرج  هانگ  ماجنا  رب  دنشاب و  دیما 

. دشاب دنوادخ  ّتیشم  هب  طونم  شزرمآ 
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لّوا هلمج  زا  دوصقم  تسا و  ءاشی » نمل   » هلمج هّجوتم  هدیدرگ  تابثا  یفن و  هیآ  رد  هچنآ  دیوگ : فاشک ] ریسفت  رد   ] يرـشخمز هَّللا  راج 
كرشلا نود  ام  رفغی   ] مود هلمج  زا  روظنم  دشاب و  هدرکن  هبوت  كرش  زا  هک  تسا  یـسک  هانگ  شزرمآ  مدع  ءاشی ] نمل  كرـشلا  رفغی  [ال 

نیا هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ، نالطب  تیاهن  رد  يو  نخـس  نیا  و  دشاب ، هدرک  هبوت  هک  تسا  یـسک  هانگ  شزرمآ  ءاشی ] نمل 
ار رگید  ناهانگ  دشخبیم و  دنک  هبوت  نآ  زا  هک  ار  یسک  دشخبیمن و  دنکن  هبوت  كرـش  هانگ  زا  هک  ار  یـسک  ناحبـس  يادخ  هک  تسا 

هبوت  هک  یسک  زا  دزرمآیم و  دنک  هبوت  هک  یسک  زا  زین 
608 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ار  اهلقع  شتحاصف  هک  ییادـخ  نخـس  تسا و  یکی  انعم  مکح و  رد  هدـش  تاـبثا  یفن و  هچنآ  ینیبیم  هک  ناـنچ  دزرمآیمن و  هدرکن 
ادیپ قّقحت  هبوت  هاگ  ره  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، رود  هب  تسین  هدیدنسپ  یلقاع  چیه  مالک  رد  هک  ياهصیقن  نینچ  لثم  زا  هتـشاداو  یتفگش 
ّقلعت باقع  ندرک  طقاس  هب  شتّیـشم  تسا  نکمم  روطچ  سپ  دوشیم ، راکهانگ  رفیک  ندـش  طـقاس  بجوم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـنک ،

. منکیم ءادا  مهاوخب  سک  ره  هب  ای  درک ، مهاوخ  ادا  ار  منید  متـساوخ  رگا  نم  دیوگب : دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یلقاع  چـیه  ایآ  و  دریگب ؟
. يدومرف تیاده  تسار  هار  هب  دییأت و  ار  ام  هک  مییوگیم  ساپس  ار  وت  ایادخ  تساّربم . ییاهفرح  نینچ  زا  ام  يادخ 

ار ادـخ  ریغ  غورد  هب  تسا و  هدـش  بکترم  یگرزب  هانگ  دروآ  كرـش  ادـخ  هب  هک  یـسک  ًامیِظَع و  ًاـْمثِإ  يرَْتفا  ِدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو 
. تسا هتشادنپ  تدابع  راوازس 

608 ص : ات 50 ... ] تایآ 49  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاْمثِإ ِِهب  یفَک  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 49  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  ِلـَب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(50  ) ًانِیبُم

608 ص : همجرت ... 

دـنکیم و شیاتـس  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  یلو  تسا ) شزرایب  اهییاتـسدوخ  نیا   ) دـننکیم ییاتـسدوخ  هک  ار  ییاـهنآ  يدـیدن  اـیآ 
(49  ) دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک 

(50 . ) تسا یفاک  نانآ ) تازاجم  يارب   ) راکشآ هانگ  نیمه  دندنبیم و  غورد  ادخ  هب  هنوگچ  نیبب 

608 ص : ریسفت ... :

نارـسپ و ام  « » ُهُؤاَّبِحَأ َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  دـنتفگیم : اهنآ  اریز  تسا ، هدـش  لزاـن  اراـصن  دوهی و  هراـبرد  تاـیآ  نیا  ْمُهَـسُْفنَأ : َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا 
يدوهی هک  یـسک  زج  دوریمن  تشهب  هب  زگره   » يراصَن َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل  دنتفگیم : و  ( 18 هدئام /  ) مییادخ ناتسود 

تعاط و يدایز  رطاخ  هب  سک  ره  و  ( 111 هرقب / « ) دشاب یحیسم  ای 
609 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم عقاو  هیآ  نیا  لومشم ، دیاتسب ، ار  دوخ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ندوب  بّرقم 
هک نیا  هن  تسا  هجوت  لباق  دـنوادخ  ندرک  فیـصوت  یکاپ  هب  ندوتـس و  اـهنت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هلمج  نیا  ُءاـشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  ِلـَب 
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. تسا هاگآ  دنراد  ار  شیاتس  هیکزت و  یگتسیاش  هک  یناسک  هب  تبسن  ناحبس  يادخ  اریز  دیاتسب ، ار  دوخ  یسک 
هزادنا هب  شیوخ  ندوتس  رب  اهنآ  ندرک  باذع  رد  ینعی  ددرگیم ، رب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  هب  ای  نوملظی »  » رد ریمـض  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظی  َو ال 

چیه نانآ  باوث  زا  دـنوشیم و  هداد  شاداپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ددرگیم و  رب  ءاشی » نم   » هب اـی  دوشیمن و  متـس  ناـنآ  هب  يزیـشپ 
. دراد رارق  امرخ  هتسه  فاکش  رد  هک  تسا  يزیچ  لیتف » . » دوشیمن هتساک 

ناگدـیزگرب ناـکاپ و  زا  دـنوادخ  دزن  ار  دوخ  و  دـنهدیم ، غورد  تبـسن  دـنوادخ  هب  هنوگچ  نیبب  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتـْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا 
. دنرادنپیم

. تسا یفاک  نانآ ) تازاجم  يارب   ) ناشناهانگ رگید  نیب  رد  راکشآ  یهانگ  ناونع  هب  اهنآ  رادنپ  نیا  ًانِیبُم  ًاْمثِإ  ِِهب  یفَک  َو 

609 ص : ات 52 ... ] تایآ 51  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(51  ) ًالِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  َنُونِمُْؤی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(52  ) ًاریِصَن َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

609 ص : همجرت ... 

هب دـندروآیم و  نامیا  ناتـسرپتب ) تب و   ) توغاط تبج و  هب  لاح ) نیا  اب   ) دـنراد ادـخ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
(51 ( !؟ دنرتهتفای تیاده  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ  دنیوگیم  ناکرشم 

یهاوخن وا  يارب  يروای  دنک ، رود  شتمحر  زا  ادخ  ار  سک  ره  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(52 . ) تفای

610 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

610 ص : ریسفت ... :

اب فرـشأ ، نب  بعک  بطخأ و  نب  ّیح  هک  هدـش  تـیاور  تـسا و  ناطیـش  ياـنعم  هـب  توغاـط »  » تسادـخ و زا  ریغ  يدوـبعم  ره  تـبج » »
هب امـش  دـنتفگ : نانآ  هب  نایـشیرق  دـنوش ، نامیپ  مه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اب  گنج  يارب  شیرق  اب  ات  دـنتفر  هّکم  بناج  هب  دوهی  زا  یهورگ 
ات دینک  هدجس  ار  ام  نایادخ  میوش ] نامیپ  مه  امـش  اب  دیهاوخیم  رگا   ] میتسین نمیا  امـش  رکم  زا  ام  و  ام ، ات  دیتسه  رتکیدزن  ص )  ) دّمحم

يوریپ هب  دوهی  اریز  توغاط »  » و تبج »  » هب اهنآ  ندروآ  نامیا  زا  روظنم  تسا  نیا  دندرک و  هدجس  دوهی  سپ  مینک ، ادیپ  نانیمطا  امـش  هب 
. دندرک هدجس  ار  اهتب  ناطیش  زا 

شتسرپ هب  رما  دنتفگ : دیوگیم ؟ هچ  ص )  ) دّمحم دیسرپ ، بعک  دّمحم ؟ ای  میرتکیدزن  قح  هب  رتهتفای و  تیاده  ام  ایآ  تفگ : نایفـس  وبا 
زا میهدیم و  بآ  نایجاح  هب  میاهبعک و  ناـیلوتم  اـم  دـنتفگ : تسیچ ؟ امـش  نییآ  تفگ : بعک  دـنکیم ، كرـش  زا  یهن  اـتکی و  يادـخ 

. دیتسه ص )  ) دّمحم زا  رتهتفای  تیاده  امش  تفگ : بعک  دندرمش  رب  هک  ار  ناشلامعا  مینکیم  دازآ  ار  ناریسا  هدرک و  ییاریذپ  نانامهیم 
. تسا هدرک  رود  دوخ  يرای  تمحر و  زا  ادخ  ار  نانیا  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

. یباییمن يروای  وا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  دریگ  رارق  ادخ  نعل  دروم  هک  یسک  اریصن و  هل  دجت  نلف  هَّللا  نعلی  نم  و 
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610 ص : ات 55 ... ] تایآ 53  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َباتِْکلا َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  ( 53  ) ًاریِقَن َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ْمَأ 
(55  ) ًاریِعَس َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ( 54  ) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو 

610 ص : همجرت ... 

یقح چـیه  مدرم  هب  دوـب  نینچ  رگا  هک  یلاـح  رد  دـننک ؟ یتواـضق  نینچ  دـنهاوخب  هـک   ) دـنراد تموـکح  رد  یمهـس  دوـهی )  ) اـهنآ اـیآ 
( 53 ( ) دنتفرگیم دوخ  راصحنارد  ار  زیچ  همه  و   ) دندادیمن

611 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک نیا  اب  دنزرویم ) دسح  ارچ   ) دنزرویم دسح  هدیشخب ، اهنآ  هب  شلـضف  زا  ادخ  هچنآ  ربارب  رد  شنادناخ ) ربمایپ و   ) مدرم هب  هک  نیا  ای 

(54  ) میداد رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یمیظع  تموکح  میداد و  تمکح  باتک و  دنتسه ) وا  نادناخ  زا  دوهی  هک   ) ار میهاربا  لآ 
. تسا یفاک  اهنآ  يارب  خزود  شتآ  نازورف  هلعـش  دـندومن و  نآ  هار  رد  عنام  داـجیا  یعمج  دـندروآ و  ناـمیا  نآ  هب  اـهنآ  زا  یعمج  یلو 

(55)

611 ص : ریسفت ... :

قح نداد  زا  ار  ناسنا   ] لخب اریز  تساهتلصخ ، نیرتدب  زا  ود  نیا  هدرک و  فیصوت  دسح  لخب و  هب  ار  دوهی  تایآ  نیا  رد  ناحبـس  يادخ 
. دسرب وا  هب  دوش و  لیاز  شریغ  زا  تمعن  هک  دنکیم  وزرآ  دوسح  صخش  درادیم و  زاب  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتمعن  بجاو ]

هزادـنا هب  دنتـشاد  تموکح  زا  ياهرهب  نانآ  هچ  ناـنچ  ینعی  تسا  کـلملا » نم  بیـصن  مهل  [ » نومـضم  ] راـکنا يارب  هزمه  هعطقنم و  ما » »
. دروخیم مشچ  هب  امرخ  هتسه  تشپ  رد  هک  تسا  یکچوک  يدوگ  نامه  ریقن »  » دندادیمن و مدرم  هب  يریقن 

ًاذِإ یِّبَر  ِۀَـمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  تسا : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، ییادـخ  تموکح  ای  اـیند و  تنطلـس  روظنم  هب  ِکـْلُْملا  َنِم 
زا مه  زاب  دیوش ، ادخ  تمحر  ياهجنگ  ياراد  رگا  امش  هک  وگب  رظن - تسپ  لیخب و  مدرم  نیا  هب  ام - لوسر  يا   » ِقاْفنِْإلا َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل 

(. 100 ءارسا / « ) درک دیهاوخ  لخب  نآ  قافنا  زا  یشیورد  فوخ  رقف و  سرت 
ترـصن و تّوبن و  رب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  نانمؤم . و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ینعی  مدرم ، هب  دنزرویم  دسح  ایآ  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

. تسا هداد  ناناملسم  ربمایپ و  هب  شلضف  زا  دنوادخ  هک  ینوزفا  زور  تّزع 
ص)  ) دّمحم ناینیـشیپ  ناکاین و  ینعی  میهاربا  لآ  هب  دنوادخ  دنتـسنادیم  هک  نوچ  تسا ، دوهی  هب  راطخا  هلمج  نیا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف 

612 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  شناد  لیجنا و  تاروت و 
[. دندرکیم راکنا  ار  نآ  یلو   ] هدرک اطع 

. تسا نامیلس  دواد و  فسوی و  تنطلس  روظنم  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج  نیا  يانعم  رد  ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. دندرک راکنا  ار  نآ  شتّحص  هب  ملع  اب  یخرب  و  دندروآ ، نامیا  دش  رکذ  میهاربا  لآ  هب  عجار  هچنآ  هب  دوهی  زا  یخرب  - 1
. دندرک راکنا  ار  وا  تّوبن  یضعب  دندروآ و  نامیا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نایدوهی  زا  یضعب  - 2
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یخرب اهنآ  سپ   » َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَتْهُم  ْمُْهنِمَف  هیآ  نیا  دننام  دندش ، رفاک  یخرب  دندروآ و  نامیا  میهاربا  هب  میهاربا  لآ  زا  یخرب  - 3
(26 دیدح / « ) دنتفاتش يراکدب  قسف و  هب  يرایسب  دنتفای و  تیاده  قح  هار  هب 

612 ص : ات 57 ... ] تایآ 56  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(56  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
الِظ ْمُُهلِخْدـُن  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

(57  ) ًالِیلَظ

612 ص : همجرت ... 

و  ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) اهنآ نت  ياهتـسوپ  هاگ  ره  هک  مینکیم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دـندش  رفاـک  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک 
( دـهدیم رفیک  باسح  يور  و   ) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  دنـشچب . ار  رفیک  اـت  میهدیم  رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوسب )

(56)
نآ ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  مینکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و 

لخاد دوشیمن  عطق  هک  ییاههیاس  رد  ار  اهنآ  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  يارب  هزیکاپ  ینارـسمه  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا و  يراـج 
(57 . ) مینکیم

613 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

613 ص : ریسفت ... :

. مینازوسیم نآ  هلیسو  هب  هدنکفا و  شتآ  رد  ار  اهنآ  ینعی  ْمِهِیلُْصن  َفْوَس 
. دننک ّسح  ار  باذع  درد  ات  باذعلا  اوقوذیل  میهدیم ، رییغت  ار  ناشیاهتسوپ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب 

هک ار  یسک  زج  تسا و  میکح  ًامیِکَح : » ، » تسین شیاهدیعو  اههدعو و  هب  ندیشخب  قّقحت  زا  یعنام  تسا و  رداق  ادخ  ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیمن باذع  دراد  قاقحتسا 

الِظ ْمُُهلِخُْدن  َو  دنکاپ . اهیگدولآ  اهیتسپ و  مامت  سافن و  ضیح و  نوخ  زا  هک  تسا  ینارـسمه  تشهب  رد  اهنآ  يارب  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل 
. دنکیمن لیاز  ار  نآ  دیشروخ  تسا و  یگشیمه  هک  مینکیم  ياهیاس  لخاد  ار  اهنآ  اًلِیلَظ 

. ءایهد ۀیهاد  لیلا و  لیل  مویأ و  موی  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هدش  ّقتشم  لظ »  » ظفل زا  هک  تسا  یفصو  الیلظ » »

613 ص : ات 59 ... ] تایآ 58  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاعیِمَـس َناـک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اـِهلْهَأ  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَؤـُت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 58  ) ًاریَِصب
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(59  ) ًالیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت 

613 ص : همجرت ... 

، دینک يرواد  لدع  هب  دینکیم ، يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـیناسرب و  نآ  نابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ 
(58  ) تسانیب اونش و  دنوادخ  دهدیم ، امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنپ و  دنوادخ 

614 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  رما  نابحاص  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رتهب و امـش  يارب  نیا  دـیراد ، زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  رگا  دـیهد ، عاجرا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  عازن  يزیچ  رد  هاگ  ره  و 

(59 . ) تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و 

614 ص : ریسفت ... :

ياهتناما هاوخ  وا و  یهاون  رماوا و  ینعی  یهلا  تاناما  هاوخ  دوشیم ، یتناما  ره  یـسک و  ره  لـماش  تسا و  ماـع  هیآ  رد  باـطخ  دـناهتفگ :
. دنریگیم نیما  اهنآ  رد  ار  رگیدکی  هک  مدرم 

تلادـع هب  هدرک و  راذـگاو  ناـشنابحاص  هب  ار  اـهتناما  دـنوادخ  ناـمرف  هب  دـیاب  هک  تـسا  نارادـمامز  هـب  باـطخ  هـیآ  دـناهتفگ : یخرب  و 
نآ رب  دیکأت  يارب  سپس  دنیامن . تعاطا  نانآ  زا  هدینش و  ار  رما  نابحاص  نخس  هک  تسا  هدرک  رما  مدرم  هب  دعب  هیآ  رد  دننک و  تموکح 

. دینک يوریپ  اهنآ  نامرف  زا  دیاب  دیراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  ینعی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا : هدومرف 
دوخ زا  سپ  رما  ّیلو  هب  تموکح  رما  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  ناماما  زا  کی  ره  دنوادخ  دناهتفگ : هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا 

. تسامش هرابرد  يدعب  هیآ  ام و  هرابرد  لّوا  هیآ  دناهتفگ : زین  و  دنک ، راذگاو 
هدش فیـصوت  هب » مکظعی   » هلیـسو هب  هک  تسا  یبوصنم  هرکن  ام »  » سپ دنکیم . هظعوم  ار  امـش  هب » مکظعی   » يزیچ بوخ  هب  ینعی  اّمعن » »

فذح حدم  هب  صوصخم  عفر و  لحم  رد  هلوصوم و  ام »  » تروص نیا  رد  هک  دشاب  هب  مکظعی  يذلا  ءیـشلا  معن  نآ  ریدقت  دیاش  و  تسا .
ِیلوُأ  » زا دوصقم  و  تسا . يزردـنا  دـنپ و  بوخ  دـیاهدش  رومأم  نادـب  امـش  هک  ندرک  مکح  تلادـع  هب  تاناما و  يادا  ینعی  تسا  هدـش 

و هَّللا »  » رب فطع  ِْرمَْألا » ِیلوُأ   » نوچ دننکیم و  مکح  قح  هب  تیاده و  ار  مدرم  هک  دنتـسه  ع )  ) تیب لها  همئا  قح و  رب  نارادـمامز  ِْرمَْألا »
زا هدوب و  تشز  لمع  باکترا  زا  نوصم  موصعم و  هک  هدرک  بجاو  ار  یـسک  زا  يوریپ  دنوادخ  تسا  هدش ، ود  نآ  هب  نورقم  و  لوسر » »

دنکیم یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  مینک  تعاطا  یسک  زا  دنکیمن  رما  ار  ام  ادخ  دشاب ، رتاناد  رترب و  دنتسه  وا  زا  تعاطا  رومأم  هک  یناسک 
. تسا تیاده  دنمزاین  ام  نوچمه  هک  میوش  یسک  میلست  و 

615 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ربمایپ تایح  نامز  رد  دروم  نآ  رد  لوسرلا  هَّللا و  یلإ  هودر  دـیدرک  فالتخا  دوخ  نید  روما  زا  يزیچ  هرابرد  رگا  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف 

امـش نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » تسا هدومرف  هدرک و  هیـصوت  نیلقث »  » فورعم ثیدـح  رد  هک  یناسک  هب  شتافو  زا  سپ  وا و  دوخ  هب 
ادج مه  زا  زگره  ود  نیا  متیب ، لها  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیبای  تسد  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  اجب 

ندرب هانپ  رد  یهارمگ  زا  تاجن  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  ص )  ) ربمایپ دینک . عوجر  «، 1 « » دنوش دراو  نم  رب  ضوح  دزن  هک  نیا  ات  دـنوشن 
اب تفلاخم  نوچمه  شتافو  زا  سپ  دنتـسه - نآرق )  ) ادـخ باتک  اب  مزالم  هک  وا - تیب  لها  اب  تفلاخم  نیا  رب  انب  تسا . ترتع  نآرق و  هب 

روظنم عطق  روط  هب  نیا  رب  انب  دنیوا ، تّما  نایم  رد  شنانیشناج  وا و  تعیرـش  نارادساپ  نانآ  اریز  تسا ، ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  اهنآ 
. دنتسه ص )  ) دّمحم لآ  زا  ع )  ) موصعم ناماما  ِْرمَْألا » ِیلوُأ   » زا
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امـش يارب  شماجنارـس  لوسر  ادـخ و  هب  تافالتخا  ّدر  ینعی  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  لوسر ، ادـخ و  هب  تافالتخا  ّدر  هب  تسا  هراشا  َکـِلذ » »
. تسا رتهدیدنسپ 

615 ص : ات 61 ... ] تایآ 60  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َْکنَع َنوُّدُـصَی  َنیِِقفاـنُْملا  َْتیَأَر  ِلوُـسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُـهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 60  ) ًادیَِعب ًالالَـض  ْمُهَّلُِـضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  َو 

(61  ) ًادوُدُص
__________________________________________________

-1
. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإ  و  یتیب - لهأ  یترتع - هَّللا و  باتک  اّولضت ، نل  امهب  متکّسمت  نإ  ام  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ 

616 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

616 ص : همجرت ... 

دنهاوخیم یلو  دـناهدروآ  نامیا  هدـش  لزان  ناینیـشیپ  رب  وت و  رب  ینامـسآ ) بتک  زا   ) هچنآ هب  دـننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
ار اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  و  دـنوش ، رفاک  توغاط  هب  هدـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک  نیا  اب  دـنبلطب  يرواد  هب  ار  لـطاب  ماـکح  توغاـط و 

(60  ) دنک هارمگ  ادیدش 
وت توعد  لوبق  زا  هک  ینیبیم  ار  ناـقفانم  دـییایب ، ربماـیپ  يوس  هب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوـش ، هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و 

(61 . ) دننکیم ضارعا 

616 ص : ریسفت ... :

616 ص : لوزن ... ] نأش  ]

هوشر ربمایپ  تسنادیم  اریز  مقفاوم  ص )  ) دّـمحم يرواد  اب  نم  تفگ : يدوهی  دوب ، یفالتخا  ناـیدوهی  زا  يدرف  ناـقفانم و  زا  یکی  ناـیم 
مکح يو  عفن  هب  هوشر  نتفرگ  اب  وا  تسنادیم  نوچ   ] دنک يرواد  فرـشأ  نب  بعک  دیاب  وت  نم و  نایم  تفگ : قفانم  درم  یلو  دریگیمن ،
ربارب رد  یـشکرس  و  ص )  ) ربمایپ اب  ندـیزرو  ینمـشد  رد  طارفا  رطاخ  هب  ار  فرـشا  نب  بعک  دـنوادخ  دـش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دـنکیم .]

ار بعک »  » يرواد باختنا  دنوادخ  ای  تسا و  هدیمان  مان  نیا  هب  هدرک و  هیبشت  ناطیـش  هب  ار  وا  ای  و  تسا ، هدیمان  توغاط » [، » یهلا  ] دودح
ناطیـشلا دیری  هب و  اورفکی  نأ  اورما  دق  و  دیوگیم : هک  هیآ  لیذ  لیلد  هب  تسا  هتـسناد  ناطیـش  يرواد  ص )  ) ادخ لوسر  يرواد  ياج  هب 

. دنادرگ هارمگ  قح  هار  زا  ار  نانآ  دهاوخیم  ناطیش  دنزروب و  رفک  توغاط  هب  هک  دنرومأم  اهنآ  مهلضی  نأ 

616 ص : ات 63 ... ] تایآ 62  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ِیف ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 62  ) ًاقِیفَْوت َو  ًاناسْحِإ  َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكُؤاج  َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َْفیَکَف 
(63  ) ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق 

617 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

617 ص : همجرت ... 

ندرب زا   ) ام روظنم  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  دـنیآیم و  وت  غارـس  هب  دـنوشیم  یتبیـصم  راتفرگ  ناـشلامعا  رثا  رب  هک  یعقوم  هنوگچ  سپ 
(62 ( !؟ تسا هدوبن  عازن ) نیفرط  نایم   ) قفاوت ندرک و  یکین  زج  نارگید ) دزن  هب  يرواد 

جیاتن اسر ، ینایب  اب  هدب و  زردنا  ار  اهنآ  نک و  رظن  فرص  اهنآ  تازاجم )  ) زا دنادیم ، ادخ  دنراد  لد  رد  ار  هچنآ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(63 . ) امن دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشلامعا 

617 ص : ریسفت ... :

َْفیَکَف » »
هطـساو هب  مهیدـیأ ، تمدـق  امب  دـسرب  اهنآ  هب  یتبوقع  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  هاگ  ره  ینعی  ۀبیـصم  مهتباصأ  اذإ  اـهنآ  لاـح  تسا  هنوگچ 

ْنِإ ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  دـننکیم . یهاوخ  ترذـعم  هدـمآ و  وت  دزن  هاگ  نآ  كوءاج  مث  وت ؟ مکح  زا  مشخ  راهظا  وت و  ریغ  زا  نتـساوخ  يرواد 
نایم شزاس  داجیا  وت و  تمحز  ندرک  مک  زج  وت  ریغ  زا  نتـساوخ  يرواد  زا  ام  روظنم  هک  دنروخیم  دنگوس  ًاقِیفَْوت و  َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ 

. تسا هدوبن  وت  مکح  رب  نتفرگ  مشخ  وت و  اب  تفلاخم  ام  دوصقم  دوبن ، تطاسو  اب  اوعد  نیفرط 
تحلصم اریز  نکم  لابند  ار  اهنآ  ینعی  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  تسا  ربخ  اب  نانآ  قافن  و  كرش ، زا  دنوادخ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

غیلب نخـس  ًاغِیَلب و  ًالْوَق  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  نک ، هظعوم  دوخ  راتفگ  اب  ار  اهنآ  ْمُهْظِع و  َو  تسا ، قافن  كرـش و  رب  اهنآ  ندنام  یقاب  رد 
ناوتیم و  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  دوش  راکـشآ  اهنآ  یبلق  قافن  رگا  هک  ناسرتب  ار  اهنآ  ینعی  دـنکیم ، ریثأت  اهنآ  رد  الماک  هک  وگب  اهنآ  هب 
دنکیم ریثأت  اهنآ  رد  هک  وگب  نانآ  هب  غیلب  ینخـس  تسین ، اهنآ  اب  یـسک  دـناهدرک و  تولخ  دوخ  اب  هاـگ  ره  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  تفگ 

. تسا رتّرثؤم  یناهنپ  تحیصن  اریز 
618 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

618 ص : ات 65 ... ] تایآ 64  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ـَّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
(65  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  ( 64  ) ًامیِحَر

618 ص : همجرت ... 
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متـس دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  دوش ، تعاطا  يو  زا  ادـخ  نامرف  هب  هک  روظنم  نیا  هب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  اـم 
اهنآ يارب  مه  ربماـیپ  دـندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وـت  دزن  هب  دـندراذگیم ) اـپ  ریز  ار  ادـخ  ياـهنامرف  و   ) دـندرکیم

(64  ) دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا 
زا دوخ  لد  رد  سپـس  و  دـنبلط ، يرواد  هب  دوخ  فـالتخا  رد  ار  وت  هک  نیا  رگم  دوـب  دـنهاوخن  نمؤـم  اـهنآ  هک  دـنگوس  تراـگدرورپ  هب 

(65 . ) دنشاب میلست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  وت  يرواد 

618 ص : ریسفت ... :

هراشا

هدرک رما  مدرم  هب  هک  ادخ  نامرف  رطاخ  هب  هک  نیا  يارب  زج  ینعی  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  میاهداتسرفن  ار  دوخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هاگ  چیه  ام 
زا ندرک  ینامرفان  ادخ و  زا  تعاطا  نانآ  زا  تعاطا  سپ  دنیادخ  ناناسر  مایپ  اهنآ  اریز  دنوش ، تعاطا  دننک ، يوریپ  تعاطا و  ناربمایپ  زا 

. تسا دنوادخ  ینامرفان  اهنآ ،
هک یناهانگ  زا  هبوت  يارب  كوءاج و  دـندرک  متـس  نتـشیوخ  هب  توغاـط  ندـیبلط  يرواد  هب  اـب  ناـنآ  رگا  ْمُهَـسُْفنَأ و  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دندرکیم شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  صالخا  يور  زا  َهَّللا و  اوُرَفْغَتْساَف  دندمآیم ، وت  دزن  دناهدش ، بکترم 
619 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نأـش میظعت  يارب  تبیغ ] هب  باـطخ  زا  هّجوت   ] تاـفتلا شور  هب  هتفگ  نیا  زا  لودـع  مهل و  ترفغتـسا  دومرفن و  ُلوُـسَّرلا و  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو 
ياراد تسادـخ  هداتـسرف  شماـن  هک  یـسک  تعافـش  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هّجوت  وا و  رافغتـسا  نتـسناد  ّتیمها  اـب  و  ص )  ) مرکا لوـسر 

. تسا تمرح  شزرا و 
. تفریذپیم ار  نانآ  هبوت  ینعی  دنتسنادیم ، ریذپ  هبوت  ار  ادخ  ًامیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول 

/ دـیدح  ) َمَْلعَی اَّلَِئل  رد  هک  نانچ  تسا  مسق  يانعم  دـیکأت  يارب  دـئاز و  ال »  » مسق و يارب  واو »  » ینعی تسا  کبر » وف   » شیانعم َکِّبَر  َو  ـالَف 
. دشابیم مسق  باوج  َنُونِمُْؤی  ال  تسا . ملع  بوجو  رب  دیکأت  يارب  دئاز و  مال  ( 29

زا و  دنبلط ، يرواد  هب  ار ، وت  دنراد  فالتخا  نآ  رس  رب  هچنآ  دروم  رد  هک  دنراد  نامیا  اهنآ  یتروص  رد  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح 
. تسا هدش  هدیمان  ظفل  نیا  هب  شیاهگرب  خاش و  ندوب  مهرد  رطاخ  هب  هک  تخرد ) « ) رجش  » هملک تسا  هشیر  نیمه 

يدیدرت وت  مکح  هرابرد  ینعی  دناهتفگ : دوشیمن . گنت  وت  تواضق  زا  ناشی  اهلد )  ) اههنیس هاگ  نآ  ینعی  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال 
. تسانگنت راچد  شیوخ  راک  رد  هدننک ، کش  اریز  دنهدیمن  هار  دوخ  هب 

. نک تعاطا  وا  زا  شاب و  ادخ  رما  میلست  ییوگب : هک  تسا  نانچ  دننکیم  يوریپ  نآ  زا  هدرک و  ادیپ  داقتعا  وت  مکح  هب  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَُـسی  َو 
. تسا نآ  رارکت  هلزنم  هب  لعف و  يارب  دیکأت  امیلست » »

619 ص : لوزن ... ] نأش  ]

همشچرس یکچوک  هاچ  زا  هک  یبآ  يارجم  رـس  رب  اهنآ  دش ، لزان  راصنا ] زا  يدرم   ] هعتلب یبأ  نب  بطاح  ریبز و  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ :
. دنتفر ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نآ  ّلح  يارب  دنتشاد و  فالتخا  دندرکیم ، يرایبآ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهناتسلخن  تفرگیم و 
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620 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسرفب . تاهیاسمه  يارب  ار  بآ  سپس  نک ، يرایبآ  ار  دوخ  غاب  دومرف : ریبز  هب  ربمایپ 
رییغت ربمایپ  هرهچ  گنر  نخـس  نیا  زا  تسا ؟ وت  هداز  هّمع  ریبز  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  تواـضق  نیا  اـیآ  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  بطاـح 
لماک روط  هب  ار  دوخ  قح  هک  نآ  زا  سپ  راوید و  فرط  هب  ددرگرب  ات  ریگب  ار  بآ  ولج  هدب و  بآ  ار  تغاب  دومرف : ریبز  هب  هاگ  نآ  درک .

شیاشگ ود  ره  شمصخ  وا و  يارب  هک  داد  روتـسد  ریبز  هب  يروط  تسخن  ص )  ) ربمایپ تسرفب . تاهیاسمه  يارب  ار  بآ  يروآ  تسد  هب 
ار ریبز  لماک  قح  دوخ  حیرـص  مکح  اب  ترـضح  نآ  دروآ ، مشخ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ تشز  ینخـس  اب  بطاح  نوچ  یلو  دوب ، شیاـسآ  و 

. درک نییعت 

620 ص : ات 68 ... ] تایآ 66  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ْمُْهنِم  ٌلـِیلَق  ـَّالِإ  ُهُولَعَف  اـم  ْمُکِراـیِد  ْنِم  اوُجُرْخا  َِوأ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اـْنبَتَک  اَّنَأ  َْول  َو 
(68  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُهاْنیَدََهل  َو  ( 67  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  ًاذِإ  َو  ( 66  ) ًاتِیْبثَت َّدَشَأ 

620 ص : همجرت ... 

ای و  دنناسرب ، لتق  هب  ار  رگیدکی  میدادیم  روتسد  اهنآ  هب  نیشیپ ) مما  زا  یـضعب  دننامه   ) رگا میداهنن ) اهنآ  شود  رب  یلکـشم  فیلکت  ام  )
، دندادیم ماجنا  دشیم  هداد  نانآ  هب  هک  ار  ییاهزردنا  رگا  دندرکیم و  لمع  اهنآ  زا  یمک  هّدـع  اهنت  دـنور ، نوریب  دوخ  هناخ  نطو و  زا 

(66  ) دیدرگیم اهنآ  نامیا  تیوقت  بجوم  دوب و  اهنآ  دوس  هب 
(67  ) میدادیم اهنآ  هب  دوخ  هیحان  زا  یگرزب  شاداپ  تروص  نیا  رد  و 

(68 . ) میدرکیم تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  و 

620 ص : ریسفت ... :

ای دنناسرب  لتق  هب  ار  رگیدکی  لیئارـسا  ینب  لثم  هک  میدرکیم  بجاو  دندش ] تحاران  ص )  ) ربمایپ هنالداع  ياهیرواد  زا  هک   ] نانآ رب  رگا 
. تساسر یشهوکن  نیا  و  دندادیمن . ماجنا  ار  نآ  نانآ  زا  یمک  هّدع  زج  ْمُْهنِم  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  ام  دنور . نوریب  دوخ  هقالع  دروم  نطو  زا 

رد لصا  قبط  رب  ای  نآ  بصن  تسا و  هدـش  تئارق  زین  بصن  هب  الیلق » الإ  ، » دـشاب هولعف »  » رد واو »  » زا لدـب  هک  تسا  نیا  رب  انب  لـیلق »  » عفر
. دشاب الیلق » العف  الإ   » نآ ریدقت  هک  ساسا  نیا  رب  ای  دشابیم و  ءانثتسا » »

621 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نونکا ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  دنشاب  یضار  وا  يرواد  هب  هدرک و  يوریپ  تعاطا و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  اهنآ  رگا  ِِهب و  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دوب دنهاوخ  رتمدق  تباث  ناشنامیا  رد  اتیبثت و  دشأ  دوب و  رتهب  ناشیا  رب  هدنیآ  رد  و 
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  دوب و  دهاوخ  هچ  ناشیارب  نانآ  لد  رد  نامیا  توبث  زا  سپ  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوج  اذإ » »

انب داد . میهاوخ  نانآ  هب  گرزب  یـشاداپ  دوخ  بناج  زا  ًامیِظَع  ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  دننامب ، مدق  تباث  دوخ  نامیا  رد  رگا  ماگنه  نآ  رد 
. تسا طرش  يازج  مه  رّدقم و  لاؤس  خساپ  مه  اذإ »  » نیا رب 

. میدادیم قیفوت  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  دایز  يارب  اهنآ  هب  ینعی  ْمُهاْنیَدََهل  َو 
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621 ص : ات 70 ... ] تایآ 69  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(69  ) ًاقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
(70  ) ًامِیلَع ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلذ 

621 ص : همجرت ... 

زا هدرک ، مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ) زور  رد   ) دنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یـسک  و 
(69  ) دنتسه یبوخ  ناقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، ادهش و  ناقیدص و  ناربمایپ و 

(70 . ) تسا هاگآ  اهنآ ) لامعا  تاّین و  ناگدنب و  لاح  زا   ) وا هک  تسا  یفاک  ادخ و  هیحان  زا  تسا  یتبهوم  نیا 

621 ص : ریسفت ... :

ناربمایپ هارمه  تشهب  رد  هک  تسا  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هدرک و  بیغرت  شربمایپ  دوخ و  زا  تعاـطا  هب  ار  ناـنمؤم  تاـیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
. دوب دنهاوخ 

هک دننانآ  ءادهش  دنقداص . ناشرادرک  راتفگ و  رد  هک  دنتسه  یناسک  َنیِقیِّدِّصلا 
622 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدیدرگ  میقتسم  ناشهار  حالصا و  ناشلاح  هک  دنتسه  یناسک  نیحلاص  و  دناهدش ، هتشک  هَّللا  لیبس  یف  داهج  رد 
ییاهقیفر بوخ  هچ  اقیفر : » کئلوأ  نسحأ  اـم  و  : » هدـش هتفگ  ییوگ  و  تسا ، بّجعت  ياـنعم  نّمـضتم  هلمج  نیا  ًاـقِیفَر  َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو 

سنج نایب  يارب  تسا و  زیمت  اقیفر »  » تفگ ناوتیم  و  تسا ، طیلخ »  » و قیدص »  » دننام عمج  درفم و  ندوب  ناسکی  رد  قیفر » ! » اهنآ دنتسه 
. تسا هدش  هدروآ  درفم 

. دشاب ادتبم  يارب  ربخ  هَّللا » نم  لضفلا   » تسا زیاج  تسا و  ربخ  هَّللا » نم   » نآ و تفص  لضفلا »  » ادتبم و کلذ » »
یتبهوم هدش  هداد  لوسر  ادخ و  زا  ناگدننک  تعاطا  هب  هک  ادخ  ناگدـنب  نیرتبّرقم  اب  ینیـشنمه  گرزب  زایتما  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

. تسا هدش  هداد  نانآ  هب  ناششاداپ  زا  سپ  هک  ادخ  بناج  زا  تسا 
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هراشا

َّیَلَع ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  َلاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو  ( 71  ) ًاعیِمَج اوُرِْفنا  َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ٌةَّدَوَم  ُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهَّللا  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو  ( 72  ) ًادیِهَش ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ 

(73)
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